Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 13/03/2018 week 11.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Mandaatbesluit handhaving illegale bewoning
industrieterrein

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00107

Besluit:
Mandaat te verlenen aan de directeur van het domein
Bestuur en Organisatie voor het beantwoorden van
zienswijzen en het nemen van een besluit waarin een last
onder dwangsom opgelegd wordt gericht op de bewoning
van bedrijfspanden op het bedrijventerrein Lorentz te
Harderwijk die in strijd met regels van ruimtelijke ordening
gebruikt worden.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Industrieweg 20 8 last onder dwangsom

Wethouder Van Noort
18.00109

Besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen, inhoudende dat de
bewoning van het industriepand Industrieweg 20 - 8
uiterlijk op 6 mei 2018 dient te zijn beëindigd, op verbeurte
van een dwangsom van € 1.000,- per week met een
maximum van € 10.000,-.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Kiekmure afrekening investering
Besluit:
1. In te stemmen met de verantwoording van de
nieuwbouw De Kiekmure en de gemeentelijke bijdrage
te bepalen op € 3.141.000,-.
2. Zolang de kapitaallasten voor de gemeente het
oorspronkelijk beschikbare bedrag van € 130.000, - niet
overschrijden geen bijdrage hierin van De Kiekmure te
vragen.
3. De Kiekmure per brief te informeren over het besluit.

Wethouder De Jong
18.00113

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00100

Besluit:
1. Het bezwaarschrift d.d. 16 januari 2018 nietontvankelijk te verklaren.
2. De directeur Domein Ruimte te mandateren voor
de afhandeling van de beslissing op bezwaar.
5.

Domein Ruimte
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark
Tonsel 2013 - Zuiderbreedte 36

Wethouder De Jong
18.00102
m.u.v. brief provincie

Besluit:
Het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Tonsel 2013 Zuiderbreedte 36' in ontwerp ter inzage te leggen.
6.

Domein Ruimte
Deelname aan Ontwikkelmaatschappij Vitale
Vakantieparken

Wethouder De Jong
18.00111

Besluit:
1. Samen met de elf betrokken gemeenten en provincie
Gelderland de Ontwikkelmaatschappij Vitale
Vakantieparken BV (OMVV) op te richten, onder
voorbehoud dat ook andere betrokken partijen tot de
gezamenlijk oprichting besluiten.
2. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst
Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken
3. Deel te nemen in deze besloten vennootschap middels
2,60 % van de aandelen voor een bedrag van € 1300,-.
4. De burgemeester besluit, als afzonderlijkbestuursorgaan, op grond van artikel 171 van de gemeentewet
aan wethouder J. de Jong volmacht te verlenen voor
de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst.
7.

Domein Ruimte
Statiegeldalliantie
Besluit:
Aan te sluiten bij de statiegeld alliantie door middel van
een aanmelding op https://statiegeldalliantie.org/

Wethouder Teeninga
18.00112
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Toeristische informatiepunt Oude Stadhuis

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00115

Besluit:
1. De realisatie van een Toeristisch Informatie Punt in
te passen in de al lopende verbouwing van het oude
stadhuis aan de markt.
2. De organisatie, waaronder de bemensing, van dit punt
gezamenlijk met Cultuurkust/ Heerlijk Harderwijk en de
Stadgidsen op te pakken. Heerlijk Harderwijk heeft als
marketing partij de coördinatie.
3. De locatie van het Toeristisch Informatie Punt in het
oude stadhuis te combineren met Bureau Binnenstad.
4. Te kiezen voor de openingstijden volgens variant 2.
5. De structurele kosten te weten € 37.500,,- per jaar,
te betrekken bij de kadernota 2019.
9.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie Harderwijk
Anders over Zwemfonds

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00106

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
10.

Domein Samenleving
Samenwerkingsovereenkomst Cultuur en Erfgoedpact
2017 -2020

Wethouder Van Noort
18.00108

Besluit:
1. Kennis nemen van het Programma Cultuur- en
Erfgoedpact Noord-Veluwe 2017-2020.
2. Kennis nemen van de bijbehorende
samenwerkingsovereenkomst.
3. De samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
11.

Domein Ruimte
Start procedure bestemmingsplan Drielanden Harderweide deelplan 2
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Drielanden - Harderweide deelplan 2’
(NL.IMRO.0243.BP00208-0001).
2. Het bestemmingsplan vrij te geven voor vooroverleg
en terinzagelegging.
3. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan.
4. Het beeldkwaliteitsplan ter inzage leggen als ontwerp
welstandsbeleid.

Wethouder Teeninga
18.00103
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Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
5. Een hogere grenswaarde voor de nieuw te bouwen
woningen in Harderweide ingevolge artikel 83 van de
Wet geluidhinder vast te stellen en het ontwerp van
het te nemen besluit, met de daarop betrekking
hebbende stukken, op de gebruikelijke wijze ter inzage
te leggen.

12.

Domein Ruimte
Aanbesteding Waterfront fase 3
Besluit:
1. in te stemmen met de in bijgevoegde notitie
beschreven wijze van Europese aanbesteding voor de
ontwikkeling en realisatie van woningbouw in
Waterfront fase 3;
2. deze notitie te agenderen voor de commissie Beleid
Algemeen;
3. deze notitie als basis te gebruiken voor het opstellen
van de benodigde aanbestedingsstukken.

13.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Teeninga
18.00105

