Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 13/02/2018 week 7.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
projectbureau W aterfront
Beeldkwaliteitsplan en subsidieverordening terrassen
Boulevard

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
18.00056

Besluit:
1. De raad voor te stellen het Beeldkwaliteitsplan (BKP)
Terrassen Boulevard, als onderdeel van de
gemeentelijke welstandsnota, vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de Subsidieverordening
investeringsimpuls terrasschermen en parasols op de
Strandboulevard 2017 - 2020 vast te stellen.
2.

Domein Samenleving
Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Burgemeester Van Schaik
17.00829

Besluit:
Mevrouw S. Hop- Koteris te benoemen tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand.
3.

Domein Samenleving
Begrotingswijziging Maatschappelijke Opvang

Wethouder Van Noort
18.00060

Besluit:
De raad voor te stellen in het kader van Maatschappelijke
Opvang vanaf 2018 structureel € 2.700.000,- aan
subsidies en € 46.847,- voor overige uitgaven beschikbaar
te stellen ten laste de ontvangen rijksbijdrage van
gemeente Zwolle groot € 2.746.847,- en de begroting
overeenkomstig te wijzigen.
4.

Domein Samenleving
Evenementenkalender 2018-2019
Besluit:
1. Evenementenkalender 2018-2019 voor kennisgeving
aan te nemen.
2. Data en locaties op de kalender reserveren in
afwachting van vergunningaanvragen.
3. Kalender bekend te maken en ter inzage te leggen in
de Stadswinkel.
4. Kalender intern en extern te verspreiden en actueel te
houden.

Burgemeester Van Schaik
18.00057

-2-

Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Ontwerpbestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
18.00055

Besluit:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Drielanden - Tuindersbrink, NL.IMRO.0243.BP001970001.
2. Het bestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink vrij
te geven voor het vooroverleg en de terinzagelegging.
3. Geen inspraak toe te passen op het
ontwerpbestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink.
4. Om hogere grenswaarde vast te stellen voor een
tweetal nieuw te bouwen woningen, gelegen in de
nabijheid van de Fokko Kortlanglaan, ingevolge artikel
83 van de W et geluidhinder ingevolge artikel 4.10 van
het Besluit geluidhinder, het ontwerp van het te nemen
besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken,
op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen.
6.

Domein Ruimte
Realisatie zon-PV op 3 gemeentelijke gebouwen
Besluit:
1. De raad voor te stellen om zonnepanelen te realiseren
op drie gemeentelijke gebouwen, te weten sportzaal
Stadsweiden, de gemeentewerf en sporthal De Sypel.
2. De raad voor te stellen via een begrotingswijziging een
krediet van € 375.000,- beschikbaar te stellen. De
jaarlijkse kapitaallasten van € 25.000, - te dekken uit
een evenredige verlaging van het budget energielasten
en de begroting overeenkomstig te wijzigen.
3. Het jaarlijks te verwachten positieve saldo tussen de
kapitaallasten en de netto opbrengsten (ca € 32.000,-),
begroot op € 7.000,- jaarlijks, toe te voegen aan een
op te richten bestemmingsreserve waarin de
energievoordelen uit rendabele maatregelen worden
aangewend voor het financieren van minder rendabele
energiemaatregelen als onderdeel van de
doelstellingen van de Energieke Stad.

7.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
18.00050

