Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 20/03/2018 week 12.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Gastheerschap Havens

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00128

Besluit:
1. De raad voorstellen de extra formatie tijdelijk voor
2 jaar in 2018 en 2019 eenmalig te dekken uit de
reserve Havenwerken en vervolgens het structurele
vraagstuk te betrekken bij de uitwerking van de nieuwe
exploitatie havens. Dit is geraamd op € 83.300, - in
2018 en 2019.
2. Vooruitlopend op besluitvorming in de raad alvast te
gaan werven.
3. De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen
van € 40.000,- voor de aanschaf van een havenboot
waarmee gastheer en regisseursfunctie wordt vervuld.
De structurele last aan onderhoud en kapitaallasten
van ongeveer € 4.870,- is betrokken bij de kadernota
2019-2022..
2.

Concerncontrol
Managementletter en boardletter over 2017

Wethouder De Jong
18.00119

Besluit:
Kennis te nemen van de managementletter en de reactie
van het DT op de aanbevelingen.
3.

Domein Ruimte
Onderbrengen taak Natuur en Ecologie bij de ODNV
Besluit:
Inzake de mogelijke overdracht van de taak natuur en
ecologie aan de ODNV:
kennis te nemen van het standpunt van het RBHO
zoals verwoord in de bijlagen bij dit voorstel;
de voorkeur uit te spreken om de taak in
samenwerking met de regionale partners op te pakken
en onder te brengen bij de ODNV.

Wethouder Teeninga
18.00120
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Duurzaamheidssubsidie Lorentz III Marree Harderwijk B.V.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
18.00122

Besluit:
Op grond van de subsidieregeling
Duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad – Lorentz
III - een subsidie beschikbaar te stellen aan Marree
Harderwijk B.V. ter hoogte van € 41.963,50.
5.

6.

Domein Ruimte
Vaststellingsovereenkomst Rederij Flevo B.V.

Wethouder Teeninga
18.00126

Besluit:
1. In te stemmen met het ontbinden van een op 21
november 2014 tussen Rederij Flevo B.V. en de
gemeente gesloten overeenkomst voor zover deze
overeenkomst nog niet was uitgevoerd, en daartoe
met Rederij Flevo B.V. een vaststellingsovereenkomst
aangaan.
2. De financiële gevolgen van het ontbinden van de
overeenkomst als omschreven onder beslispunt 1
ten laste te laten komen van de grondexploitatie
Waterfront waarvan het niet voorziene nadeel van
€ 180.000,- wordt verwerkt in de herziening van de
grondexploitatie 2018.
3. De raad bij begrotingswijziging voor te stellen een
krediet beschikbaar te stellen van € 145.000, - voor
het ontbinden van de overeenkomst als omschreven
onder beslispunt 1 en voornoemd bedrag ten laste
te brengen van ‘verwerving’ binnen complex C65
Samenspel, grondexploitatie Waterfront.

Overeenkomsten inclusief
de daaraan ten grondslag
liggende documenten zijn
op grond van de Wob niet
openbaar.

Domein Samenleving
Begrotingswijziging Bestaanszekerheidsmiddelen

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00129

Besluit:
De raad voor te stellen de beschikbare Klijnsma-middelen
op de stelpost ''taakmutaties'' van € 219.000,- over te
hevelen naar het budget bestaanszekerheid en
inkomensondersteuning (budgetnr. 62733) en de
begroting overeenkomstig te wijzigen.
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Stimuleringsregeling vitale vakantieparken- Slenck&Horst

Portefeuillehouder
Nummer
18.00131

Besluit:
1. De aanvraag in het kader van de Stimuleringsregeling
voor (Belangen) Verenigingen van Eigenaren
Vakantieparken 2016 met nummer h170061403,
(24 november 2017) door aanvrager Vereniging
Slenck&Horst te honoreren.
2. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde
overeenkomst, akte van geldlening met een hoogte
van € 59292,99 tussen Gemeente Harderwijk en
Vereniging Slenck&Horst.
3. Domeindirecteur E. Okkema te mandateren voor het
ondertekenen van de overeenkomst en het verrichten
van alles dat, uit de ondertekende overeenkomst,
voortkomt.
8.

Domein Samenleving
Beslissing beëindigen schuldhulpverlening

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00130

Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftcommissie over te
nemen.
2. Het bezwaar gegrond te verklaren en mevrouw
Halsema uitnodigen voor een vervolg gesprek.
3. Beslissing op bezwaar kenbaar te maken door brief
te versturen.
4. Een afschrift van de beslissing op het bezwaar aan
de bezwaarschriftencommissie te versturen.
9.

Domein Samenleving
Ontwikkelagenda Beleidsmatige samenwerking
Ermelo/Harderwijk/Zeewolde

Wethouder Van Noort
18.00134

Besluit:
In te stemmen met de EHZ Ontwikkelagenda.
10.

Domein Bestuur en Organisatie
Naamgeving openbare ruimte
Besluit:
1. het verslag van de openbare vergadering van de
commissie Naamgeving van 8 maart 2018 met het
Corsa nummer h180015622 voor kennisgeving aan te
nemen;
2. in te stemmen met het advies van de commissie
Naamgeving;

Wethouder De Jong
18.00132

-4-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. te besluiten conform bijgevoegd collegebesluit:
''Besluit Naamgeving 2018 maart'' met het Corsa
nummer h180015624.

11.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer

