Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 23/01/2018 week 4.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Haalbaarheidsonderzoek Tiny Houses in Harderwijk

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00025

Besluit:
1. De raad voor te stellen het college het mandaat
te geven voor het starten van een pilot met off -grid
Tiny Houses (geen aansluiting op nutsvoorzieningen)
aan het Rappad (zie bijlage).
2. De raad voor te stellen de volgende kaders voor de
pilot met off-grid Tiny Houses vast te stellen:
De Tiny Houses moet voldoen aan het bouwbesluit;
De pilot heeft een woonbestemming nodig;
Een Tiny House is kleiner dan 50m2;
De pilot is tijdelijk (maximaal 10 jaar);
Geen solitaire Tiny Houses;
De omgeving betrekken bij de ontwikkeling van de
pilot.
3. De raad voor te stellen via een begrotingswijziging een
krediet van € 25.000,- beschikbaar te stellen, ten laste
van de post algemene reserve, voor de
voorbereidingskosten voor het realiseren van de pilot.
2.

Domein Samenleving
Verantwoording 2016 doorgedecentraliseerd onderwijs, 5
jaren investeringsplannen en toezicht openbaar onderwijs
(RSG)
Besluit:
1. Vast te stellen dat de verantwoording 2016 van de
door gedecentraliseerde schoolbesturen voldoen aan
de getekende overeenkomst met uitzondering van
CVMBO/Landstede en met inachtneming van een door
te voeren correctie bij Educare.
2. Vast te stellen dat nog nader bepaald moet worden of
de verantwoording 2016 van CVMBO / Landstede
voldoet aan de getekende overeenkomst.

Wethouder Teeninga
18.00020
Bijlagen 14,15, 16 en 17 niet
openbaar, bedrijfsinformatie,
eventuele openbaarmaking
geschiedt door
schoolbesturen zelf
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. Kennis nemen van de meerjareninvesteringsplannen
van de doorgedecentraliseerde schoolbesturen en
vaststellen dat met de uitvoering van deze plannen de
komende 5 jaar wordt voldaan aan de getekende
overeenkomst, met uitzondering van
CVMBO/Landstede.
4. Bestuurlijk overleg te voeren met CVMBO / Landstede
over de uitvoering van de overeenkomst en zo nodig
uitvoering geven aan het instellen van een
adviescommissie bij een geschil zoals genoemd in
artikel 7 van de doordecentralisatieovereenkomst.
5. Kennis nemen van de jaarrekening 2016 van RSG,
en constateren dat de gemeentelijke
instandhoudingsplicht van het openbaar onderwijs niet
in het geding is.

Portefeuillehouder
Nummer

3.

projectbureau W aterfront
Plankosten W aterfront 2018

Wethouder Teeninga
18.00023

Besluit:
1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen ten bedrage van E 862.790,- ten behoeve van
de plankosten Waterfront, jaarschijf 2018.
2. Het desbetreffende bedrag te dekken uit de post
plankosten van de grondexploitatie Waterfront.

Bijlage is niet openbaar!

Domein Ruimte
Tweede tranche ondersteuning energiecooperatie Endura

Wethouder Teeninga
18.00029

4.

Besluit:
De raad voor te stellen om, overeenkomstig ''Samen
Duurzaam'' de tweede tranche van de financiële
ondersteuning van energiecoöperatie Endura (€ 25.000 )
beschikbaar te stellen.
5.

Domein Ruimte
Verklaring van geen bedenkingen
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 het
gebruik van het bouwbord/ledscherm op het perceel nabij
het project Waterfront (plangebied Waterfront) als
reclamemast.

Wethouder De Jong
18.00028
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Nr.
6.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Raadsbrief ter kennis name werkplan innovatieagenda

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00027

Besluit:
1. In te stemmen met de raadsbrief met betrekking
tot het werkplan innovatieagenda
2. Voor 1 juli 2018 meer focus aanbrengen op de
innovatieagenda.
7.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar Fietsenstalling W ethouder
Jansenlaan

Wethouder De Jong
18.00026

Besluit:
1. De bestreden beschikking in stand te laten en
daarmee het bezwaarschrift van de heer J. van
Lunteren inzake de fietsenberging nabij Wethouder
Jansenlaan 71 ongegrond te verklaren.
2. De afhandeling van het bezwaarschrift te mandateren
aan de domeinmanager Ruimte.
8.

Domein Ruimte
Medewerking principe-verzoek nieuwe sportaccommodatie
Sportcluster Het Slingerbos

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00022

Besluit:
In te stemmen met het ruimtelijk principe -verzoek om een
nieuwe sportaccommodatie te realiseren binnen
Sportcluster Het Slingerbos.
9.

Domein Ruimte
Wijziging voorgesteld raadsbesluit Johanniterlaan 1
Besluit:
Het voorgestelde raadbesluit d.d. 5 december 2017,
nr. h170053062 als volgt te wijzigen:
De realisatie van nieuwe woningbouw (circa. 60
appartementswoningen) aan de Johanniterlaan 1 aan te
wijzen als categorie geval, als bedoeld in artikel 6.5 lid 3
van het Besluit omgevingsrecht (Bor), waarvoor een
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

Wethouder De Jong
18.00019
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Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
GGD NOG uitgangspuntennota 2019
Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
uitgangspuntennota 2019 van de GGD NOG.
2. De GGD NOG, voorafgaand aan de raadsvergadering,
te informeren over deze zienswijze.

11.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00018

