Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 06/02/2018 week 6.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Vaststellen verdeelsleutel Meerinzicht Domein Sociaal

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
17.00808

Besluit:
1. De verdeelsleutel Sociaal Domein vast te stellen op
basis van navolgende criteria:
a. Transparantie in de vaststelling;
b. Eenvoudig onderhoudbaar en transparant;
c. Huisvesting van medewerkers vindt plaats met
“gesloten beurs”, tenzij…
d. Balans in de eventuele herverdeeleffecten.
2. Scenario 6 te hanteren als verdeelsleutel voor de
bedrijfsvoering kosten van de uitvoeringsorganisatie
Sociaal Domein 2018 .
3. Eén keer per drie jaar een evaluatie van de
verdeelsleutel uit te voeren.
4. Voor de verdeling van de bedrijfsvoering kosten Jeugd
aan te sluiten bij het uitvoeringsplan Samenwerking
Noord-Veluwe.
5. Nieuw beleid met consequenties voor programma en
bedrijfsvoering kosten voor te leggen aan het OG -ON
Domein Sociaal.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Wegwerken archiefachterstanden en overbrenging van
daarvoor in aanmerking komende archiefonderdelen
Besluit:
1. Kennis te nemen van het plan van aanpak voor het
wegwerken van de archiefachterstanden.
2. Kennis te nemen van de gevolgen van het
overbrengen van de daarvoor in aanmerking komende
archiefonderdelen.
3. Het college van gedeputeerde staten van Gelderland
te verzoeken ons college te machtigen de
overbrengingstermijn voor het gemeentelijk
bestuursarchief over de periode 1986-1995 en het
archief bouwvergunningen 1950-1997 op te schorten
tot uiterlijk 1 januari 2021.

Wethouder De Jong
18.00012

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. De brief aan het college van gedeputeerde staten
van Gelderland, waarin dit verzoek wordt gedaan,
vast te stellen.
5. De streekarchivaris op te dragen om bij verzoeken
om inzage, de procedure af te handelen analoog aan
artikel 15, lid 3, van de Archiefwet 1995.

Portefeuillehouder
Nummer

3.

Domein Bestuur en Organisatie
Jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018 toezicht en
handhaving bouwen ro en milieu

Wethouder Van Noort
18.00048

Besluit:
1. Het jaarprogramma 2018 en jaarverslag 2017 toezicht
en handhaving bouwen, ruimtelijke ordening (ro) en
milieu vast te stellen.
2. Het onder 1. genoemde programma en verslag op de
lijst van ingekomen stukken te plaa tsen voor de raad.
3. Voor het jaar 2018 1 fte toezichthouder bouwen in te
huren op tijdelijke basis (inhuur) bij het domein
Ruimte, om de in het jaarprogramma genoemde
thema’s te kunnen uitvoeren en de hiermee gemoeide
kosten ten laste te brengen van de bouwleges.
4. Een aanvraag Kadernota in te dienen in verband met
benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de aan
dit jaarprogramma gerelateerde taken in het kader
van de bibob, exploitatievergunning en ondermijning,
die bij het domein Bestuur & Organisatie liggen.
4.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van ChristenUnie over
Statiegeldalliantie

Wethouder Teeninga
18.00046

Besluit:
Instemmen met de beantwoording middels brief.
5.

Domein Samenleving
Jaarverslag Leerlingzaken Noord-Veluwe 2016-2017
Besluit:
1. Het jaarverslag Leerlingzaken Noord-Veluwe
2016-2017 vast te stellen.
2. Het jaarverslag Leerlingzaken Noord-Veluwe
2016-2017 ter kennisneming aan te bieden aan de
gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.

Wethouder Teeninga
18.00041

-3-

Nr.
6.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Wijziging opzet Sporthuldigingen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00045

Besluit:
1. In te stemmen met het wijzigen van de huidige
opzet van de Sporthuldigingen naar Sportverkiezingen
vanaf 2019.
2. De benodigde financiële middelen te betrekken in de
Kadernota 2019-2022.
7.

Domein Ruimte
Ontheffing taxi's binnenstad
Besluit:
Aan Taxi Hamtax en Taxi Harderwijk onder voorwaarden
ontheffing verlenen voor het houden van taxiritten in de
binnenstad van Harderwijk.

Wethouder De Jong
18.00051

