Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 21/11/2017 week 47.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Nalevingsonderzoek 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
17.00712

Besluit:
1. Kennis te nemen van het de resultaten van het
nalevingsonderzoek 2017.
2. Het onder 1 genoemde onderzoek op de lijst van
ingekomen stukken te plaatsen voor de raad.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Arbeidsvoorwaardenregeling Harderwijk

Wethouder De Jong
17.00717

Besluit:
1. De door het LOGA aangegeven wijzigingen van de
arbeidsvoorwaarden in de circulaires van 9 oktober
2017 (TAZ/U201700653 en TAZ/U201700735) per
1 augustus 2017, 1 januari 2018 en 1 juli 2018 op te
nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente
Harderwijk.
2. De aparte lokale rechtspositieregelingen, vermeld
in bijgevoegd overzicht, in te trekken en opnemen
in een nieuwe integrale tekst van de
Arbeidsvoorwaardenregeling.
3. Huidige Arbeidsvoorwaardenregeling te laten
vervallen en een nieuwe integrale tekst van de
Arbeidsvoorwaardenregeling vaststellen.
4. Het Sociaal Statuut per 1 januari 2018 definitief
vast te stellen en opnemen in de nieuwe integrale
tekst van de Arbeidsvoorwaardenregeling.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
ChristenUnie over het nalevingsonderzoek 2017
Besluit:
In te stemming met de beantwoording middels brief.

Burgemeester Van Schaik
17.00718

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelike vragen van de fractie CDA
over de reclamebelasting 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00719

Besluit:
Instemmen met beantwoording middels brief.
5.

Domein Ruimte
Budgetten bundelen

Wethouder Van Noort
17.00699

Besluit:
1. De raad voor te stellen de budgetten Eenmalige
activiteiten welzijn, sport, cultuur en zorg, 58301
(thema 1) en Culturele impuls, 58320 (thema 2) te
verlagen met een bedrag van € 20.000,- per budget en
dit toe te voegen aan budget Evenementensubsidies,
31315 (thema 3).
2. De raad voor te stellen om de begroting
overeenkomstig te wijzigen.
6.

7.

Domein Ruimte
Inspraak NRD Windenergie Lorentz Harderwijk

Wethouder Teeninga
17.00707

Besluit:
1. De te laat ingediende inspraakreacties inhoudelijk te
behandelen en mee te nemen in het vervolg van de
m.e.r.-procedure.
2. In te stemmen met het verslag inspraak NRD
Windenergie Lorentz Harderwijk.

na vaststelling ontwerpbesluit

Domein Samenleving
Concept liquidatieplan SDV

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00700

Besluit:
In te stemmen met het concept liquidatieplan GR Sociale
Dienst Veluwerand.
8.

Domein Samenleving
Uitstel motie 'kwaliteit keukentafelgesperkken'
Besluit:
1. In te stemmen met het uitstellen van de motie ‘kwaliteit
keukentafelgesprekken’ tot na de zomer van 2018.
2. De brief met de toelichting van het uitstel schriftelijk te
delen met de gemeenteraad.

Wethouder Van Noort
17.00708

-3-

Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Subsidieregeling peuterspeelwerk Harderwijk

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00713

Besluit:
1. De Subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk
vast te stellen, overeenkomstig bijlage 1.
2. De subsidieregeling bekend te maken in het
elektronisch gemeenteblad en daarvan kennis te
geven in het Kontakt, overeenkomstig bijlage 2.
3. De veranderingen van de financiering structuur voor
gebruik peuterspeelzaal, nogmaals via diverse media
te communiceren.
10.

Stadsbedrijf
Jaarlijks kap-plan 2017 - 2018

Wethouder De Jong
17.00714

Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van
49 bomen volgens de bijlagen.
2. Een her-plant verplichting op te leggen voor 20 bomen.
11.

Stadsbedrijf
Kapaanvraag op voormalig Struikterrein

Wethouder De Jong
17.00715

Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van
2 bomen.
2. Kennis te nemen van het verwijderen van groen
opschot met een oppervlakte van ca. 7000m2 (niet
vergunning plichtig).
3. Een her-plant verplichting op te leggen van 2 bomen.
12.

projectbureau W aterfront
Realisatie wegen e.a. Lorentz Haven westzijde Waterfront
Besluit:
De raad voorstellen een krediet ad. € 380.000,beschikbaar te stellen voor realisatie van de definitieve
inrichting van wegen, voetpaden en groenstroken van het
bedrijventerrein Lorentz Haven westzijde en te dekken uit
de post ‘woonrijpmaken’, complex 62 Lorentzhaven uit de
grondexploitatie Waterfront.

13.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
17.00721
m.u.v. de gespecificeerde
kredietraming (bijlage 2)

