Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 03/04/2018 week 14.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Stad als Podium ontwikkeling

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00155

Besluit:
De raad te informeren over de stand van zaken rond
het project Stad als Podium (uitvoering raadsbesluit
van 14 september 2017) door het ter kennisname sturen
van een brief die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd .
2.

Domein Samenleving
Gegevensset Jeugdmonitoring

Wethouder Van Noort
18.00146

Besluit:
De gegevensset Jeugd voor het CJG en bedrijfsbureau
Jeugd (MIZ) vast te stellen.
3.

Domein Ruimte
Mandaatbesluit schuldhulpverlening
Besluit:
1. De bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag
om schuldhulpverlening, waaronder ook het
beëindigen van een reeds eerder toegekend
schuldhulpverleningstraject, zoals bedoeld in
artikel 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),
te mandateren aan de medewerkers van het bedrijf
Westerbeek C.O.D. B.V. te Harderwijk, een en ander
zoals nader omschreven in het bijgevoegde
mandaatbesluit.
2. De medewerkers van Westerbeek C.O.D. B.V. te
Harderwijk te machtigen de onder 1. bedoelde
besluiten, alsmede de uitvoeringscorrespondentie in
het kader van de uitvoering van de Wgs, namens
burgemeester en wethouders te ondertekenen.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00156

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verzoek om 2e woning perceel Zuiderzeestraatweg 114b

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00150

Besluit:
1. Het verzoek om een 2e woning bij te mogen bouwen
op perceel Zuiderzeestraatweg 114b te honoreren mits
voldaan wordt aan geldende (milieu)wet - en
regelgeving, het bouwplan op basis van een
gezamenlijke visie in samenhang en afstemming met
andere initiatieven in de Hierdense ovaal wordt
ontwikkeld, er aantoonbaar sprake is van een toename
van de ruimtelijke kwaliteit en aansluit op bestaande
rood voor rood of andere compenserende regelingen.
2. Dit middels brief met bijlage kenbaar te maken.
5.

Domein Ruimte
Aanvraag Boerinnke voor ijsverkoop vanaf het water

Wethouder De Jong
18.00144

Besluit:
1. Aan R. Morren, h.o.d.n. Boerinneke,onder
voorwaarden ontheffing verlenen voor het venten
met ijs op het water in de havens van Harderwijk
(parlevinken).
2. De ontheffing bij wijze van proef gedurende 1
vaarseizoen van 1 mei tot 1 oktober 2018 te verlenen .
3. De directeur Domein Ruimte mandaat verlenen voor
het afhandelen van dit besluit, door het ondertekenen
van de brief.
6. Domein Ruimte
Aanwijzing toezicht WABO
Besluit:
1. Op grond van artikel 5.10, lid 3 Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de heer
D. van Rens en de heer B. de Moes aan te wijzen als
toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de Wabo.
2. De onder 1. genoemde besluiten in werking te laten
treden door het bekend te maken via publicatie in
‘Het Kontakt’ en ter inzage te leggen in het stadhuis.

Wethouder Van Noort
18.00160
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Isolatiesubsidie Krommekamp 131
Besluit:
1. Naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift
de dato 23 februari 2018 het bestreden besluit tot
afwijzing van isolatiesubsidie Krommekamp 131 de
dato 16 februari 2018 in te trekken en te vervangen
door een besluit waarbij alsnog een bedrag aan
subsidie van € 500,-- wordt toegekend.
2. Het besluit tot afwijzing isolatiesubsidie de dato
16 februari 2018 voor de Clarendallaan 8 intrekken en
vervangen door een besluit waarbij alsnog een bedrag
aan subsidie van € 407,-- wordt toegekend, omdat dit
een vergelijkbare situatie betreft.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
18.00152

