Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 12/12/2017 week 50.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Voortzetting Burgernet

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
17.00756

Besluit:
1. Deelname aan Burgernet te continueren.
2. De raad voor te stellen het besluit over te nemen en
de kosten van 4700 euro ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Ledenbrief VNG: wijziging CAR-artikel per 1-1-2018

Wethouder De Jong
17.00761

Besluit:
De door het LOGA aangegeven wijzigingen van de CAR
bepalingen, zoals vermeld in de ledenbrieven van 20
november 2017 (TAZ/U201700829 en TAZ/U201700897),
over te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling
Harderwijk.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Aanvulling mandaatbesluit 2015
Besluit:
1. Mandaat te verlenen aan de toezichthouders en
teamleider Stadstoezicht van het domein Stadsbedrijf
voor het opleggen van een (preventieve) last onder
dwangsom wegens overtreding van de artikelen 5:34
Apv en 10.2 W et Miliebheer (sfeervuren die
hinder/overlast/schade veroorzaken) tijdens de
jaarwisseling.
2. Het bevoegdhedenregister behorende bij het
Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 hiermee
aan te vullen.

Burgemeester Van Schaik
17.00767

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Standplaatsen aanwijzen Korenlaan - Struikterrein

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00775

Besluit:
Op basis van
 de Gemeentewet, artikel 108;
 de W et basisregistraties adressen en gebouwen,
artikel 6;
1. tot vaststelling en afbakening van 100 standplaatsen
aan de Korenlaan te Harderwijk overeenkomstig de
bij deze beschikking behorende geometrie en
situatietekening;
2. toekenning van de adressen behorende bij de in
3. 1 vastgestelde standplaatsen; conform Bijlage
BAG0003498 en BAG0003499dat deze beschikking in
werking treedt met ingang van 12 december 2017
5.

Domein Ruimte
Vaststelling Parapluplan parkeren

Wethouder De Jong
17.00751

Besluit:
De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Partiële
herziening parkeerregeling bestemmingsplannen’
ongewijzigd vast te stellen.
6.

Domein Ruimte
Verplaatsen gratis parkeren Scheepssingel naar P1
Havendijk

Wethouder De Jong
17.00757

Besluit:
Het gratis parkeren Scheepssingel te verplaatsen naar
gratis parkeren P1 Havendijk (maximaal 3 uur) per 1
januari 2018.
7.

Domein Ruimte
Verklaring van geval Beetsstraat 17
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om sloop/nieuwbouw van
de locatie Beetsstraat 17, ten behoeve van de
ontwikkeling van circa 21 startersappartementen, aan te
wijzen als categorie geval waarvoor een verklaring van
geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 Wabo
juncto artikel 6.5, eerste lid van het Bor, niet is vereist.

Wethouder De Jong
17.00766
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen - J.P.
Heyelaan 1

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00772

m.u.v. bijlagen bij beide
Besluit:
commentaarnota's met
De raad voor te stellen:
persoonsgegevens en
1. In te stemmen met het document 'Commentaar op de
persoonsgegevens
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen J.P. Heyelaan 1'.
2. De zienswijzen overeenkomstig het commentaar te
beantwoorden, wat inhoudt dat de zienswijze die door
45 bewoners is onderschreven en medeondertekend
wordt beperkt gedeeld.
3. Het bestemmingsplan 'Stadsdennen - J.P. Heyelaan 1',
bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.0243.BP00193-0003.gml
met bijbehorende bestanden, ongewijzigd vast te
stellen ten opzichte van het ontwerp.
4. In te stemmen met het document 'Commentaar op de
zienswijzen Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder ten
behoeve van het bestemmingsplan Stadsdennen –
J.P. Heyelaan 1'.
5. De zienswijzen overeenkomstig het commentaar te
beantwoorden, wat inhoudt dat de zienswijze die door
45 bewoners is onderschreven en medeondertekend
gedeeltelijk wordt gedeeld.
6. Een hogere grenswaarde voor 23 van de 32 nieuw te
bouwen woningen op het perceel J.P. Heyelaan 1 te
Harderwijk ingevolge artikel 83 van de W et
geluidhinder gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord
in het document genoemd bij beslispunt 4.
7. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
9.

Domein Ruimte
Verklaring van geen bedenkingen Johanniterlaan 1
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen
bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5,
eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) af te
geven voor de te verlenen omgevingsvergunning voor de
realisatie van nieuwe woningbouw (circa 60
appartementswoningen) aan de Johanniterlaan 1.

Wethouder De Jong
17.00773
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Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Aanwijzing categorie geval Johanniterlaan 5 -7

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00774

Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om de
renovatie/nieuwbouw van de gebouwen Johanniterlaan 5 -7
met de ontwikkeling van circa 40 zorgstudio’s
(woonfuncties) aan te wijzen als categorie geval waarvoor
een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in
artikel 2.27 W abo juncto artikel 6.5, eerste lid, van het Bor
niet is vereist.
11.

Domein Samenleving
Convenant Regenbooggemeente

Wethouder Van Noort
17.00776

Besluit:
De burgemeester besluit, als afzonderlijk bestuursorgaan,
op grond van artikel 171 van de Gemeentewet aan
wethouder G.J. van Noort volmacht te verlenen voor de
ondertekening van het convenant Regenbooggemeente.
12.

Domein Samenleving
Verordening jeugdhulp

Wethouder Van Noort
17.00777

Besluit:
1. De concept Verordening Jeugdhulp gemeente
Harderwijk 2018 vast te stellen.
2. De concept Nadere regels en Beleid Jeugdhulp
gemeente Harderwijk 2018 vast te stellen.
3. In te stemmen met het voorgestelde inspraakproces.
13.

Stadsbedrijf
Contract Zwembadwater- en W T/ET installaties op
sportcomplex De Sypel
Besluit:
1. Het huidige onderhoudscontract "zwembadwater - en
WT/ET installaties" in 2 delen aan te splitsen, te
weten aanbesteding en in-besteding.
2. In te stemmen om voor het 1e deel van dit contract af
te wijken van het inkoopbeleid en enkelvoudig
onderhands aan te besteden.

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00758
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Nr.
14.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Beleidsplan Harderwijk zijn wij samen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00643

Besluit:
1. In te stemmen met het beleidsplan 'Harderwijk zijn wij
same: vrijwilligers en mantelzorgers', beleidsplan voor
het samenbeleid voor periode 2018-2021.
2. Het beleidsplan 'Harderwijk zijn wij samen',
beleidsplan voor het samenbeleid 2018-2021 voor
besluit voorleggen aan de gemeenteraad.
3. De raad voor te stellen de benodigde middelen 2018
ad € 330.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de
bestemmingsreserve Sociaal Domein en de begroting
overeenkomstig te wijzigen.
4. De benodigde middelen voor 2019 € 196.000,-, 2020
€ 161.000,- en vanaf 2021 structureel € 151.000,- als
bestuurlijke verplichting te betrekken bij de Kadernota
2019-2022.
5. Kennis te nemen met de onderzoeksrapportages die
in het kader van de evaluatie van het beleidsplan
'De samenleving maken wij zelf' vrijwilligerswerk en
mantelzorg zijn opgesteld.
6. De onderzoeksrapportages ter kennisgeving
voorleggen aan de gemeenteraad.
15.

Domein Ruimte
Beeldkwaliteitsplan en subsidieverordening terrassen
Boulevard
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp Beeldkwaliteitsplan
(BKP) Terrassen Boulevard.
2. Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van
toepassing te verklaren en het ontwerp
Beeldkwaliteitsplan (BKP) Terrassen Boulevard en de
ontwerp subsidieverordening terrassen Boulevard
gedurende zes weken ter inzage te leggen, met de
mogelijkheid voor belanghebbenden om daarop
zienswijzen in te dienen.
3. De raad voorstellen om middels begrotingswijzing een
krediet beschikbaar te stellen van € 77.500, - ten laste
van complex 'C65 Samenspel' binnen de GREX
Waterfront ten behoeve van een subsidieverordening
investeringsimpuls terrasschermen en parasols op de
Strandboulevard 2017 – 2020.

Wethouder Teeninga
17.00771
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Nr.
16.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Wmo-reizigerstarief ViaVé 2018
Besluit:
Het W mo-reizigerstarief 2018 voor ViaVé vaststellen
op € 0,65 opstap per rit, met daarbovenop € 0,15 per
kilometer voor de eerste 25 kilometer en vanaf de
26e kilometer € 1,50 per kilometer.
Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00763

