Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 05/12/2017 week 49.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beslissing op bezwaar aanlijn en muilkorfgebod

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00741

Besluit:
Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie
het bestreden besluit deels te herroepen, in die zin dat
het opgelegde aanlijn- en muilkorfgebod in stand blijft en
de (preventieve) last onder dwangsom wordt ingetrokken.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Overzicht openstaande moties (peildatum 2 oktober 2017)

Burgemeester Van Schaik
17.00753

Besluit:
1. De lijst met de stand van zaken over de afdoening
van moties (peildatum 2 oktober 2017) vast te stellen
en via de Griffie beschikbaar te stellen aan het
presidium.
2. Het overzicht aangenomen amendementen en moties
voor kennisgeving vast te stellen en via de Griffie in
handen te stellen van het presidium.
3.

Domein Ruimte
Seniorenwoningen Oostermheenweg
Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het
planologisch mogelijk maken van een woningbouw
ontwikkeling van 6 a 7 seniorenwoningen op het
perceel gelegen aan de Oostermheenweg (perceel
3381), tegenover Oostermheenweg 6 t/m 12.
2. Een intentie overeenkomst op te laten stellen, waarin
financiële (kostenverhaal) en procesmatige afspraken
worden opgenomen met betrokken initiatiefnemer.

Wethouder De Jong
17.00745

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Publiekscampagne

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00736

Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
publiekscampagne ‘Durf te delen’.
2. De raad te vragen voor de publiekscampagne
€ 35.088,- aan budget beschikbaar te stellen ten laste
van de bestemmingsreserve sociaal domein en de
begroting overeenkomstig te wijzigen en dit te dekken
vanuit de reserve sociaal domein.
5.

Domein Samenleving
Uitstel deadline motie met domotica langer vertrouwd
zelfstandig wonen

Wethouder Van Noort
17.00740

Besluit:
1. In te stemmen met het uitstellen van deadline voor het
raadsvoorstel om domotica te initiëren in Harderwijk
zoals beschreven is in de motie ‘met domotica langer
vertrouwd zelfstandig wonen’ tot het derde kwartaal
van 2018.
2. De brief met toelichting te delen met de
gemeenteraad.
6.

Domein Samenleving
Rapportage zaalbezetting Harderwijk 2017

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00742

Besluit:
1. In te stemmen met de "rapportage zaalbezetting
Harderwijk 2017".
2. Ter kennisname de "rapportage zaalbezetting
Harderwijk 2017" aan te bieden aan de raad via lijst
ingekomen stukken.
7.

Domein Samenleving
Nadere regels subsidie Geluksroute
Besluit:
1. In te stemmen met de nadere regels subsidie
Geluksroute.
2. De nadere regels bekend te maken via de
gemeentepagina.

Wethouder Van Noort
17.00744

-3-

Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Mandaat, DVO en verwerkersovereenkomst Bedrijfsbureau
jeugd (RAJ)

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00754

Besluit:
1. Het mandaatbesluit Bedrijfsbureau jeugd vast te
stellen.
2. De Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsbureau
jeugd te sluiten, waarmee tevens door het college
van Harderwijk expliciete toestemming aan het bestuur
van Meerinzicht wordt gegeven om deze
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan ten
behoeve van de OPEN-gemeenten.
3. De verwerkersovereenkomst (conform standaard
standaard format) voor 1 januari 2018 te sluiten.
4. Het privacyreglement/ de verordening Basisregistratie
Persoonsgegevens (BRP) aan te passen.
9.

Stadsbedrijf
Naamgeving openbare ruimte

Wethouder De Jong
17.00746

Besluit:
1. het verslag van de openbare vergadering van de
commissie Naamgeving van 23 november 2017 met
het Corsa nummer h170061757, voor kennisgeving
aan te nemen;
2. in te stemmen met het advies van de commissie
Naamgeving;
3. te besluiten conform bijgevoegd collegebesluit:
"Besluit Naamgeving 2017 november" met het Corsa
nummer h170061755.
10.

Domein Ruimte
Prestatie afspraken 2018 met UW OON, Omnia Wonen en
de huurdersorganisaties
Besluit:
Het college van B&W besluit:
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde prestatie
afspraken voor 2018.
De burgemeester besluit:
2. Met toepassing van artikel 171 lid 2 van de
Gemeentewet voor de ondertekening van de onder 1.
bedoelde prestatie afspraken volmacht te geven aan
wethouder De Jong.

11.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
17.00734

