Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 20/02/2018 week 8.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Advisering middelen statushouders en pilot nieuwe
werkwijze statushouders
Besluit:
1. In te stemmen met de uitvoering van de pilot nieuwe
werkwijze statushouders in het jaar 2018 met uitloop in
het jaar 2019.
2. Deze werkwijze aangaande arbeidsparticipatie te
integreren in de werkprocessen van Meerinzicht
Sociaal. En hier vanuit het OGON met een gerichte
opdracht voor te komen die EHZ is afgestemd.
3. In te stemmen met het voorstel om de al beschikbare
middelen en de nog te ontvangen decentralisatieuitkering verhoogde asielinstroom, de komende 2 jaar,
2018 en 2019, in te zetten om de nieuwe werkwijze
statushouders integraal vorm te geven alsook de
maatschappelijke kosten betreffende statushouders en
de brede integratie te dekken. Dit door het saldo 2017
te betrekken bij de budgetoverheveling.
4. In te stemmen met dat er in 2019 gezamenlijk gekeken
wordt op basis van de huidige instroom dan, welke
middelen er vanuit de algemene middelen vrijgemaakt
dienen te worden voor de nieuwe instroom
statushouders en dit te betrekken bij de Kadernota
2020-2023.
5. Daarnaast het structureel verhoogde bedrag van de
subsidie Vluchtelingenwerk budget 63543 in
samenwerking met de teamleider Vluchtelingenwerk
Harderwijk decentraal, voor nieuwkomers in te blijven
zetten om projecten te financieren die bijdragen aan
de sociale en culturele integratie door netwerken te
bouwen met leeftijdsgenoten in Harderwijk. Hetzij
projecten, die de samenwerking met de lokale
infrastructuur van vrijwilligers en participatie van
inwoners versterken.
6. Ter kennisname aan te hebben genomen hoe het
proces van schrijven van de Nota integratie en de te
verwachten stappen zich verhouden tot de pilot nieuwe
werkwijze statushouders.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00079

-2-

Nr.
2.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Voortzetting maatschappelijke stage

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00073

Besluit:
1. In te stemmen met het voortzetten van de
samenwerking rondom maatschappelijke stage
2. In te stemmen met de aangepaste
samenwerkingsovereenkomst 2018-2022 rondom
maatschappelijke stage.
3. Wethouder Van Noort mandateren om de
Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke
Stage 2018-2022 te ondertekenen.
3.

Domein Samenleving
Benoeming ambtenaar burgerlijke stand

Burgemeester Van Schaik
18.00069

Besluit:
Mevrouw K.M.R. Vijgen te benoemen tot ambtenaar van
de burgerlijke stand (Abs).
4.

Domein Ruimte
Functiewijziging Molenweg 12

Wethouder De Jong
18.00077

Besluit:
1. In principe in te stemmen met het wijzigen van de
vigerende bedrijfsbestemming naar wonen op het
perceel Molenweg 12 te Hierden en de voormalige
bedrijfswoning te gebruiken als reguliere woning.
2. In te stemmen met het toevoegen van een extra
woning op het perceel mits er sprake is van een goede
landschappelijke inpassing van het perceel en een
verbeterde toegankelijkheid van de woning.
3. Niet instemmen met het toevoegen van een derde
woning.
5.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD over
verkeersveiligheid Biezenplein voor scholen het Startblok
en W olderweide in Drielanden
Besluit:
Instemmen met de beantwoording middels brief.

Wethouder De Jong
18.00072
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Nr.
6.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00068

Besluit:
1. Het bestreden besluit d.d. 16 september 2017
overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie d.d. 15 januari 2018 in
stand te laten onder aanvulling van de motivering.
2. Het bezwaarschrift d.d. 9 november 2017 op grond van
het onder 1. genoemde ongegrond te verklaren.
3. De directeur Domein Ruimte te mandateren voor de
afhandeling van de beslissing op bezwaar.
7.

Domein Bestuur en Organisatie
Tweedelijns klachtrecht

Burgemeester Van Schaik
18.00070

Besluit:
1. De raad voor te stellen om voor het tweedelijns
klachtrecht formeel aan te sluiten bij de Nationale
Ombudsman.
2. Aan te sluiten bij het uniformeren van de
Verordening/Regeling voor het afhandelen van
klachten en uiteindelijk de raad voor te stellen de
Verordening vast te stellen samen met het voorstel om
aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman.
8.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar preventieve last onder dwangsom

Wethouder Van Noort
18.00064

Besluit:
1. Het bezwaarschrift tegen de op 6 september 2017
opgelegde preventieve last onder dwangsom niet ontvankelijk te verklaren overeenkomstig het advies
van de bezwaarschiftencommissie d.d. 15 januari
2018.
2. Op grond van het gestelde onder 1. het verzoek om
proceskostenvergoeding af te wijzen.
3. De directeur Domein Ruimte te mandateren voor de
afhandeling van de beslissing op bezwaar.
9.

Domein Ruimte
Kapaanvraag voor 1 boom naast Tonselsedreef 68
Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het verwijderen van
1 boom.
2. Een herplantverplichting op te leggen van 1 boom
binnen het plangebied.

Wethouder De Jong
18.00063
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Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verzoek medewerking bouwen van woning
Besluit:
In principe in te stemmen met het toekennen van een extra
bouwmogelijkheid op het perceel Horloseweg 12 met dien
verstande dat:
- maximaal één vrijstaande woning wordt gerealiseerd;
- de woning, in het bestaande bebouwingstramien, wordt
gesitueerd aan de Horloseweg;
- de toezegging na 2035 vervalt, zodat op dat moment
zonder verdere verplichtingen een heroverweging
gemaakt kan worden.

11.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
18.00058

