Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 19/12/2017 week 51.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Achtervangovereenkomst met de Stichting W aarborgfonds
Sociale Woningbouw t.b.v. Stichting Omnia Wonen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00782

Besluit:
1. Een gelimiteerde achtervangovereenkomst aan te
gaan met het Waarborgfonds (met inachtneming van
de in dit voorstel genoemde overwegingen) waarbij de
gemeente verklaart dat, indien en voor zover het
risicovermogen van het Waarborgfonds, zoals
omschreven in de overeenkomst een niveau bereikt
dat lager is dan het garantieniveau zoals omschreven
in de overeenkomst, zij zich jegens het Waarborgfonds
zomede jegens de geldgever verbindt aan het
Waarborgfonds gelden ter leen te verstrekken op de
wijze, onder de voorwaarde en tot de bedragen als in
de overeenkomst bepaald.
2. De achtervangovereenkomst aangaan ten behoeve van
de Stichting Omnia Wonen te Harderwijk voor de
periode tot 31 december 2022 waarna het
Waarborgfonds geen nieuwe verplichtingen, door
middel van een onherroepelijke verklaring omtrent af
te geven borgstelling (onherroepelijk
bereidheidsverklaring) of borgtochtovereenkomst,
meer kan aangaan, het Waarborgfonds kan tot
maximaal € 28.100.000,- verplichtingen aangaan.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving
2018 2019
Besluit:
Het uitvoeringsprogramma 2018-2019 integraal toezicht en
handhaving, met bijbehorende handhavingsmatrix politie
en gemeente, vast te stellen en ter kennisname aanbieden
aan de raad, via lijst ingekomen stukken.

Wethouder Van Noort
17.00789

-2-

Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Afronding business case renovatie stadhuis

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00786

Besluit:
m.u.v. bijlage huuroverzicht
1. De raad voorstellen de Harderwijkse bijdrage aan
en bedragen
vrij te vallen facilitaire kosten SDV van geraamd
huurovereenkomsten
€ 54.372,- per 1-1-2018 in te zetten ten gunste
van de exploitatie facilitaire dienstverlening stadhuis
Harderwijk.
2. De raad voorstellen een bedrag van € 15.080, - aan
huisvestingskosten vanuit de RNV per 1-1-2018 in
te zetten ten gunste van het huisvestingsconcept
stadhuis Harderwijk. Dit vanuit de verwachte besparing
vanuit het uitvoeringsplan Samenwerking Noord Veluwe, wat zal volgen bij de vaststelling liquidatieplan
waarin de huidige huisvestings- en facilitaire kosten
met betrekking tot de RNV zitten.
3. De raad kennis laten nemen van onderstaande
afronding van de business case renovatie Huis van de
Stad.
4.

Domein Bestuur en Organisatie
Productenraming 2018
Besluit:
1. In te stemmen met de herallocatie van budgetten
binnen het product 101004 (W mo individuele
Voorzieningen) in 101004 (W mo individuele
voorzieningen), 101011 (Sociaal domein Jeugd) en
101012 (Sociaal domein Wmo).
2. De productenraming 2018 vast te stellen.
3. De productenraming 2018 ter kennisname aan de
Raad aan de bieden via de lijst van ingekomen
stukken.
4. In te stemmen met de herallocatie van budget:
a. 64007 (Talent House) van product 101010 naar
product 102003
b. 63832 (Bijdrage AWBZ-gemeenten) van product
101004 naar 102003
c. 58320F (Culturele projecten
(jeugd)Stadsomroeper) van product 201001 naar
404002
5. In te stemmen met het opheffen van kostenplaats 3
Sport- en aquacentrum De Sypel en de budgetten
onder te brengen in het nieuw te vormen product
201005 Sport- en aquacentrum De Sypel en de
productenraming overeenkomstig aan te passen.

Wethouder De Jong
17.00810
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
6. In te stemmen met het opheffen van kostenplaats 4
Multifunctioneel Centrum Drielanden en de budgetten
onder te brengen in het nieuw te vormen product
103007 Multifunctioneel Centrum Drielanden en de
productenraming overeenkomstig aan te passen.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Bestuur en Organisatie
Aanvullen Mandaatbesluit Harderwijk 2015 met
'Bevoegdhedenregister Meerinzicht januari 2018'

Wethouder De Jong
17.00815

Besluit:
1. Het bevoegdhedenregister behorende bij het
Mandaatbesluit Harderwijk 2015 aan te vullen met het
‘Bevoegdhedenregister Meerinzicht januari 2018’ en
deze vast te stellen, waarbij de daarin opgenomen
bevoegdheden worden gemandateerd aan het bestuur
van Meerinzicht met de mogelijkheid van
ondermandaat.
2. De inwerkingtredingsdatum van het besluit als
genoemd onder beslispunt 1 te bepalen op 1 januari
2018.
3. Het besluit als genoemd onder beslispunt 1 op de
gebruikelijke wijze bekend te maken en te publiceren.
6.

Domein Ruimte
Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouw

Wethouder Teeninga
17.00770

Besluit:
1. De bestaande ongelijkheid tussen laagbouw en hoogen stapelbouw en binnenstad voor wat betreft de
mogelijkheden tot het recyclen van afval op te heffen
door de faciliteiten voor de inzameling van Groente,
Fruit en Tuinafval (GFT) en Oud Papier en Karton
(OPK) ook aan deze groep inwoners aan te bieden.
2. De raad voor te stellen een krediet ter beschikking te
stellen van € 750.000 voor aanpassingen in de
logistieke infrastructuur zodat ook alle inwoners uit de
hoog- en stapelbouw en binnenstad de fractie GFT en
OPK gescheiden kunnen aanbieden.
3. De kapitaallasten (ca. € 6,30) per aansluiting op te
nemen in de afvalstoffenheffing met ingang van 2019.
7.

Domein Ruimte
Kapaanvraag 4 bomen in Stadsweiden (3 locaties)
Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het verwijderen van
4 bomen.

Wethouder De Jong
17.00785
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Een herplantverplichting op te leggen van 4 bomen
binnen het plangebied.

Portefeuillehouder
Nummer

8.

Domein Ruimte
Subsidie aanvraag UW OON in verband met renovatie
woningen Zeebuurt

Wethouder De Jong
17.00797

Besluit:
1. Aan UW OON voor het jaar 2017 een bedrag van
€ 32.814,- aan subsidie toe te kennen in verband
met de renovatie van de woningen in de Zeebuurt.
Dit als tegemoetkoming in de kosten voor het
verstrekken van verhuisvergoedingen aan de
betrokken huurders.
2. UW OON te berichten conform brief.
9.

Domein Ruimte
Stichting Centrummanagement Harderwijk: jaarrekening
en jaarverslag 2016

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00799

Besluit:
1. De budgetverantwoording van de Stichting
Centrummanagement Harderwijk te accepteren.
2. De budgetsubsidie 2016 van de Stichting
Centrummanagement Harderwijk vast te stellen op
€ 138.926,-.
3. De Stichting Centrummanagement Harderwijk per brief
te informeren over de afrekening.
4. De raad informeren via de lijst ingekomen stukken.
10.

Domein Ruimte
Prestatie afspraken 2018 met Woonzorg
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.

Wethouder De Jong
17.00800
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Nr.
11.

12.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Ontwerpbestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00803

Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Frankrijk - Boomkamp 27, NL.IMRO.0243.BP001870001.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp
27 vrij te geven voor het vooroverleg en de
terinzagelegging.
3. Geen inspraak toe te passen op het
ontwerpbestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27.
4. Een anterieure overeenkomst te sluiten met de
initiatiefnemer waar in alle verplichtingen, kosten en
financiële afspraken zijn opgenomen tussen
initiatiefnemer en gemeente. De ruimtelijke procedure
start pas na ondertekening van de overeenkomst en
na betaling van de financiële verplichtingen.

m.u.v. bedragen in de
anterieure overeenkomst

Domein Ruimte
Kredietaanvraag revitalisering bedrijventerrein Lorentz
2e fase

Wethouder De Jong
17.00805
m.u.v. bedragen

Besluit:
1. de raad voorstellen om bij begrotingswijziging een
krediet beschikbaar te stellen van € 1.300.000 ,(exclusief compensabele BTW ) voor de revitalisering
van het bedrijventerrein Lorentz 2e fase;
2. de raad voorstellen de heer R. Rhijnsburger aan te
wijzen als krediethouder;
3. vooruitlopend op de begrotingswijziging in januari het
krediet al voteren waarmee budgetover- heveling niet
noodzakelijk is.
13.

Domein Ruimte
Voortgang wifi
Besluit:
1. Geen traditioneel wifinetwerk aan te leggen in
de binnenstad.
2. In het kader van Smart City het Lora netwerk
verkennen.
3. In te stemmen met de raadsbrief.

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00807
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Nr.
14.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Basismobiliteit DVO gemeente Elburg

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00811

Besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde conceptdienstverleningsovereenkomst en concept mandaatbesluit.
2. in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst
en het mandaatbesluit en over te gaan tot
ondertekening.
15.

Domein Ruimte
Intentieovereenkomst windenergie met provincie
Gelderland

Wethouder Teeninga
17.00812

Besluit:
1. De samenwerking aan te gaan met de Provincie
Gelderland door in te stemmen met de
intentieovereenkomst 'Realisatie windenergie Lorentz
Harderwijk';
2. Dat de burgermeester H. J. van Schaik zijn volmacht
geeft aan wethouder P. Teeninga om in deze, namens
de gemeente Harderwijk, de intentieovereenkomst te
ondertekenen.
16.

Domein Samenleving
Overdracht juridisch eigendom onderwijsgebouw Bosboom
Toussaintstraat 1 aan El Amal
Besluit:
1. Het juridisch eigendom van onderwijsgebouw Bosboom
Toussaintstraat 1, ondergrond en opstallen, in de zin
van art 103 lid 2 WPO overdragen aan het
schoolbestuur stichting El Amal per 1 april 2018.
2. De raad voorstellen een krediet van € 261.691,beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van
onderhoud voor rekening van El Amal, op het moment
dat zij aan hun prestatieverplichting hebben voldaan
en dit bedrag voor € 116.068,- te dekken uit krediet
14014D Verv. dakbedekking Bosboom Toussaintstraat
en € 145.623,- ten laste te brengen van de
egalisatievoorziening MOP Gemeentelijke Gebouwen
en de begroting overeenkomstig te wijzigen.
3. a. Vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse structurele lasten
(€ 24.036,-) en baten (€ 26.010,-) af te ramen en het
daar uit voortvloeiende structurele nadeel van €
1.974,- af te ramen van het begrotingssaldo en de
begroting overeenkomstig te wijzigen.

Wethouder Teeninga
17.00755
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
b. Vanaf 1 januari 2020 het voordeel door het
wegvallen van de de jaarlijkse gemiddelde lasten
voor de Bosboom Toussaintstraat van € 87.457,beschikbaar te houden voor het MJOP gemeentelijke
gebouwen ;
4. Uitvoeringsorganisatie Meerinzicht belasten met
de uitvoering.
5. Het Domein Ruimte te belasten met het opstellen
van het overdrachtsdocument bij de notariële akte.

Portefeuillehouder
Nummer

17.

Domein Samenleving
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente
Harderwijk 2018

Wethouder Van Noort
17.00790

Besluit:
1. Vast te stellen het Besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente Harderwijk 2018.
2. Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018
gedurende 6 weken ter visie te leggen en ter
kennisnmae aanbieden aan de raad via lijst
ingekomen stukken.
18.

Domein Samenleving
Nadere regels subsidie beschermd wonen W et
maatschappelijke ondersteuning

Wethouder Van Noort
17.00791

Besluit:
1. Vast te stellen de nadere regels Beschermd Wonen
en Maatschappelijke Opvang maatschappelijke
ondersteuning gemeente Harderwijk.
2. Ter visie leggen gedurende 6 weken.
19.

Domein Samenleving
Ondermandaat Beschermd Wonen W mo MeerinZicht
Besluit:
1. Vast te stellen de ondermandaatregeling
Beschermd Wonen aan MeerinZicht.
2. Het ondermandaat op te doen nemen in
het mandaatregister.

Wethouder Van Noort
17.00792
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Nr.
20.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Ondermandaat Beschermd Wonen W mo GGD Noorden Oost Gelderland

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
17.00793

Besluit:
1. Vast te stellen het ondermandaatbesluit Beschermd
Wonen maatschappelijke ondersteuning GGD
Noord- en Oost Gelderland.
2. Het ondermandaat op te doen nemen in het
mandaatregister.
21.

Domein Samenleving
Regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten Harderwijk 2017

Wethouder Van der W alZeggelink
17.00795

Besluit:
1. De 'Regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten Harderwijk 2017' te wijzigen.
2. De raad middels bijgevoegd brief in kennis te stellen.
22.

Domein Samenleving
Krediet aanpassingen trouwzalen gemeente

Wethouder De Jong
17.00802

Besluit:
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met
aanpassingen aan akoestiek en inrichting van de
trouwzaal in het Huis van de Stad en hiervoor een
krediet beschikbaar te stellen van € 20.000, -.
2. De raad voor te stellen In te stemmen met nieuwe
inrichting van de trouwzaal in het Oude Stadhuis en
hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van
3. € 25.000,-.
4. De kapitaallasten van de inrichting te dekken uit een
gefaseerde verhoging van de huwelijksleges met
€ 17,- in 2019.
23.

Domein Samenleving
Beantwoording rondvraag voortgang activiteiten
meetlatrapportage
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de
rondvraag van de CDA-fractie in de commissie
Samenleving van 16 november jl.

Wethouder Van Noort
17.00806
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Nr.
24.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Samenwerking Noord-Veluwe: DVO Afvalcontractenbeheer

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
17.00819

Besluit:
De dienstverleningsovereenkomst afval-contractenbeheer
te sluiten.
25.

Domein Bestuur en Organisatie
Samenwerking Noord-Veluwe: DVO Woonruimteverdeling

Wethouder De Jong
17.00817

Besluit:
De dienstverleningsovereenkomst (DVO)
Woonruimteverdeling te sluiten met gastheergemeente
Putten;
26.

Domein Bestuur en Organisatie
Ambtsinstructie en uitoefenen toezicht
Leerplichtambtenaren

Wethouder Teeninga
17.00823

Besluit:
1. De ambtsinstructie Leerplichtambtenaren/RMC
vast te stellen, conform bijlage 1;
2. Leerplichtambtenaren in dienst van de
Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht aan te
wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op
de naleving van de Leerplichtwet in de gemeenten
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek,
Putten en Zeewolde, overeenkomstig bijgevoegd
besluit (bijlage 2);
3. Deze besluiten bekend te maken in het Kontakt en
vier weken ter inzage te leggen in de Stadswinkel en
toesturen aan de deelnemende gemeenten
27.

Domein Bestuur en Organisatie
Vormen bestuur RNV in liquidatieplan
Besluit:
1. Kennis te nemen van de memo van Proof adviseurs
over de opheffing GR Regio Noord-Veluwe.
2. In te stemmen met de vorming van een algemeen
bestuur voor RNV in de liquidatiefase, dat bestaat uit
de zes burgemeesters en de vorming van een
dagelijks bestuur voor RNV in de liquidatiefase, dat
bestaat uit drie burgemeesters, onder voorbehoud van
de besluitvorming door het algemeen bestuur.

Burgemeester Van Schaik
17.00822
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. In het verlengde van beslispunt 2, burgemeester Van
Schaik (voorzitter RNV) zitting te laten nemen in het
algemeen en dagelijks bestuur van RNV in
liquidatiefase.

28.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer

