Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 16/01/2018 week 3.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Decembercirculaire Gemeentefonds 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00003

Besluit:
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de
Decembercirculaire Gemeentefonds 2017 via lijst
ingekomen stukken.
2. De effecten voor de jaarschijf 2017 te betrekken bij de
Themarekening 2017.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Toegang tot BOA-registratie voor boswachters Harderwijk

Wethouder Van Noort
18.00009

Besluit:
1. In te stemmen met het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst met de ODNV inzake de
Boa-registratie (BRS) (onderdelen A en B ).
2. De kosten ervan te dekken uit bestaande budgetten.
3.

Domein Ruimte
Samenwerkingsovereenkomst Veluwe Governance
Besluit:
1. De Koepel-samenwerkingsovereenkomst op grond van
netwerkpartnerschap inzake governance van de
gebiedsopgave Veluwe (bijlage 1) voor de periode
2018 tot en met 2020 te ondertekenen.
2. In te stemmen met de naam en samenstelling van de
overkoepelende bestuurlijke entiteit, de gebied brede
overleg, de ambtelijke ondersteuning en de
taakverdeling tussen deze entiteiten.
3. In te stemmen met de wijze waarop op basis van de
Veluweagenda en Uitvoeringsstrategie Gebiedsopgave
de partners op de Veluwe programma’s en projecten
zullen uitwerken met inachtneming van de 15
uitgangspunten van de Uitvoeringsstrategie
Gebiedsopgave en in het bijzonder het uitgangspunt
van medefinanciering, en de per programma/project
beschikbare middelen.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00004
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. Afhankelijk van het onderwerp maakt de gemeente
Harderwijk per project de keuze of zij deelneemt aan
het desbetreffende project uit de Veluweagenda.
5. In te stemmen met de ambtelijke ondersteuning
gemoeide jaarlijkse kosten en de verdeling ervan
(€ 6.039 voor de gemeente Harderwijk per jaar, wordt
gedekt uit het regulier budget Marketing/Promotie
Toeristisch Harderwijk, 57450).

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Ruimte
Opbouw Kieckmure Waterfront

Wethouder Teeninga
18.00007

Besluit:
1. Het definitief ontwerp voor de opbouw van het
muurrestant aan de Boulevard vast te stellen.
2. De raad voor te stellen een krediet van € 166.714,beschikbaar te stellen voor de restauratie en de
opbouw van het muurrestant bij de Boulevard.
Dit krediet voor € 81.845,- te dekken uit de verkregen
subsidie van de provincie Gelderland en voor
€ 84.689,- ten laste brengen van de post
‘woonrijpmaken’ binnen complex 65 Fase 2 van
grondexploitatie Waterfront en de gevolgen hiervan te
verwerken bij
de eerstvolgende herziening van de grondexploitatie.

subbedragen in paragraaf
financien zijn niet openbaar

Domein Ruimte
Aanvullende mandaten ODNV

Wethouder Teeninga
18.00010

5.

Besluit:
1. de directeur van ODNV te mandateren om de volgende
aanvragen omgevingsvergunningen zelfstandig af te
handelen, indien de aanvraag uitsluitend uit een
milieucomponent bestaat:
omgevingsvergunning onderdeel milieu (Wabo
artikel 2.1, lid 1 onder e);
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
(W abo artikel 2.1 lid 1 onder i);
intrekken omgevingsvergunning, onderdeel milieu
(W abo artikel 2.33, lid 1, lid 2 a t/m d en lid 3);
intrekken omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (Wabo artikel 2.33 lid 2 onder f);
ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
onderdeel milieu (Wabo artikel 2.32);
2. de directeur van ODNV te mandateren om de volgende
adviesaanvragen zelfstandig af te handelen:

-3-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
behandelen grondverzetmelding Meldpunt
Bodemkwaliteit (Besluit bodemkwaliteit artikel 32
en 42);
afhandelen bodemsaneringen waar GS en RWS
geen bevoegd gezag voor zijn en de gemeente
slechts als aanspreek fungeert;
doorzendplicht aan provincie en betrokkenen
(W et bodembescherming artikel 41);
3. de directeur van ODNV te mandateren om te beslissen
op verzoeken tot het vaststellen van hogere
grenswaarden vanwege een weg, industrieterrein
en/of spoorweg (W et geluidhinder artikel 110a).
4. een instructie te geven over de ondertekening van
stukken;
5. de directie van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe
verzoeken in te stemmen met de gemandateerde
bevoegdheden conform het bijgevoegde concept
aanvaardingsbesluit;
6. de directie van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe
een afschrift van het besluit toe te sturen.

Portefeuillehouder
Nummer

6.

Domein Ruimte
Koopovereenkomst CPO ontwikkeling Groene Zoom

Wethouder Teeninga
18.00015

Besluit:
1. De raad voor te stellen
a. in dit geval in het algemeen belang, als bedoeld in
artikel 25h lid 5 en 6 van de Mededingingswet, af
te wijken van het raadsbesluit van 8 december
2016 en
b. in te stemmen met de verkoop en ontwikkeling van
percelen grond gelegen aan en nabij de
Tuindersbrink in het gebied ‘de Groene Zoom’, één
en ander conform de in dit voorstel genoemde
voorwaarden en voorgestelde koopsom.
2. In te stemmen met het sluiten van de overeenkomst
over de verkoop en ontwikkeling van percelen grond
gelegen aan en nabij de Tuindersbrink in het gebied
‘de Groene Zoom’ onder voorbehoud van goedkeuring
door de raad.
3. De burgemeester besluit, als afzonderlijk
bestuursorgaan, op grond van artikel 171 van de
Gemeentewet aan wethouder Teeninga volmacht te
verlenen voor de ondertekening van de
koopovereenkomst.

m.u.v. de in het voorstel
genoemde bedragen en de
vertrouwelijke bijlagen
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Nr.
7.

8.

Afdeling
Onderwerp
projectbureau W aterfront
werkelijke kosten explosievenonderzoek

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
18.00014

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om
de werkelijke kosten t.a.v. explosievenonderzoek
voor project Waterfront in 2017, vast te stellen op
€ 1.184.333,- , exclusief btw ;
de werkelijke kosten t.a.v. explosievenonderzoek
voor project Tunnel Stationsomgeving (vanuit
2015), vast te stellen op € 105.695,-, exclusief
btw .
2. Op basis van overeenkomstig raadsbesluit een
verzoek in te dienen bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om,
voor het vastgestelde bedrag van werkelijk gemaakte
kosten, in aanmerking te komen voor een suppletie uitkering vanuit de ‘bommenregeling’.

m.u.v. financiele bijlagen

Uitnodigingen conform advies secretaris

