Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/04/2018 week 16.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Aanwijsbesluit Toezicht Wmo en Participatiewet

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00167

Besluit:
bekendmaking via publicatie
1. Aan te wijzen als toezichthouder:
in het Kontakt
voor het bijstandsdomein voor Ermelo, Harderwijk en
Zeewolde de ambtenaren die zijn aangesteld in de
functie van ambtenaar belast met het toezicht;
voor het W mo-domein voor Ermelo en Harderwijk ten
aanzien van beschermd wonen en calamiteiten tot en
met 31 december 2018 de GGD Noord- en Oost
Gelderland;
voor het W mo-domein voor Zeewolde ten aanzien van
calamiteiten tot en met 31 december 2018 de GGD
Flevoland.
voor de overige taken van het W mo-domein voor
Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, de ambtenaren die
binnen Meerinzicht zijn aangesteld in de functie van
ambtenaar belast met het toezicht. Momenteel zijn dit:
de medewerkers handhaving en toezicht en de
Toezichthouder: mw. drs. M. van de Beek.
voor het gehele W mo-domein vanaf 1 januari 2019
voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de ambtenaren
die zijn aangesteld in de functie van ambtenaar belast
met het toezicht, te weten de medewerkers
handhaving en toezicht en de Toezichthouder
mw. drs. M. van de Beek.
2. Te bevestigen dat onder het eerder aan Meerinzicht
verleende mandaat ook de bevoegdheid voor het
nemen van (eventuele latere) aanwijzingsbesluiten van
toezichthouders, ook inzake toezicht in het kader van
de Jeugdwet zodra ter zake in een voldoende
wettelijke grondslag zal zijn voorzien, valt.
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Nr.
2.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Ongewijzigde vaststelling Herijking detailhandelsvisie
2020

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00175

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. De Herijking Detailhandelsvisie Harderwijk 2020,
bestaande uit
Ambulante handel
Detailhandel op bedrijventerreinen
Detailhandel in de toekomstige wijk Waterfront
ongewijzigd vast te stellen.
3.

Domein Ruimte
Nieuwe beslissing op bezwaar

Wethouder De Jong
18.00159

Besluit:
1. Overeenkomstig de beslissing van de Rechtbank
Gelderland d.d. 30 januari 2018 een nieuwe beslissing
op bezwaar te nemen.
2. Het bezwaarschrift d.d. 16 maart 2017 na beroep
gegrond te verklaren.
3. De bestreden beschikking, de omgevingsvergunning,
te herroepen en dientengevolge alsnog te weigeren.
4. De domeindirecteur Ruimte te mandateren tot
afhandeling van het bezwaarschrift en de weigering
van de omgevingsvergunning.
4.

Domein Ruimte
CPO ontwikkeling Groene Zoom - openbaarheid stukken

Wethouder Teeninga
18.00176

Besluit:
m.u.v. het vermelde in
1. Kennis te nemen van het Wob-verzoek met
beslispunt 3.
registratienr. 02430000002345 /02430000035696 en
dit in handen te stellen van de Directeur Domein
Ruimte voor verdere afhandeling met inachtneming
van de hierna vermelde beslispunten 2. en 3.
2. In te stemmen met de openbaarmaking van de
bedragen genoemd in het college- en raadsvoorstel
met registratienr. 02430000008300 / 02430000022962.
3. In te stemmen met de openbaarmaking van de
conceptovereenkomst met registratienr. 17h0007413 /
CON.001037, met uitzondering van de in artikel 2.9
van voornoemde overeenkomst opgenomen
persoonsgegevens en de in dat artikel genoemde
bijdrage in de kosten van het woonrijp maken voor
zover deze werkzaamheden nog moeten worden
gegund.
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Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
Gemeentebelang over over de ontwikkelingen
op het voormalig struikterrein

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Teeninga
18.00173

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
6.

Domein Ruimte
Aanvraag verplaatsing bouwmogelijkheid Molenweg 30

Wethouder De Jong
18.00171

Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek
van de heer Kevelam om ter compensatie van de sloop
van de bedrijfsgebouwen en het opheffen van de
bedrijfsbestemming en de wijzigingsbevoegdheid op
het perceel Molenweg 30 een bouwrecht te verlenen
voor de bouw van een woning op een nader te bepalen
locatie in het buitengebied, onder de voorwaarden dat:
a. vóór 31-12-2018 de opstallen met de bestemming
“Bedrijf” zijn gesloopt en een
ontwerpbestemmingsplan in procedure is gebracht
waarin de bestemming “Bedrijf” en de aanduiding
'W ro-zone - wijzigingsgebied 1' op het perceel
Molenweg 30 komt te vervallen;
b. vóór 31-12-2019 met de gemeente
overeenstemming is over de stedenbouwkundige
en landschappelijke inpassing van de nieuwe
kavel, met dien verstande dat dit ook weer
Molenweg 30 kan zijn waarbij de voorwaarden uit
het bestemmingsplan Hierden Bosch opnieuw van
kracht worden;
c. er een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen ex
artikel 6.24 lid 1 Wro ten behoeve van
landschapsversterking wordt voldaan.
7.

Domein Bestuur en Organisatie
Sanitaire voorziening Strandeiland
Besluit:
1. Het beschikbare bedrag van € 23.000,- wat bij de
thema begroting 2016 tijdelijk is geparkeerd op een
stelpost, beschikbaar te maken voor de wijkmanager.
2. Het boven genoemde bedrag te gebruiken om een
sanitair gebouw te realiseren en onderhouden.

Wethouder De Jong
18.00165
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Handhaving A-Ware Nobelstraat 44-A

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00011

Besluit:
1. Een last onder dwangsom van € 25.000,- op te leggen
aan A-Ware (gebruiker). Dit betekent dat uiterlijk
21 september 2018 de overtreding beëindigd moet
zijn. Als hier niet of niet geheel aan is voldaan wordt
de opgelegde dwangsom automatisch verbeurd.
2. Een Last onder Dwangsom van € 25.000,- op te leggen
aan Klaassen & Kok Holding B.V. (eigenaar).
Dit betekent dat uiterlijk 21 september 2018 de
overtreding beëindigd moet zijn. Als hier niet of niet
geheel aan is voldaan wordt de opgelegde dwangsom
automatisch verbeurd.
9.

Domein Bestuur en Organisatie
Meerinzicht 1e begrotingswijziging 2018

Wethouder De Jong
18.00174

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
1e begrotingswijziging van Meerinzicht, deze te
verwerken in de begroting van de gemeente
Harderwijk en akkoord te gaan met de voorgestelde
dekking zoals aangegeven onder het hoofdstuk
Financiën.
2. De verdeelsleutel die gehanteerd wordt voor de
verdeling van de kosten domein Bedrijfsvoering over
de drie gemeenten als volgt vast te stellen:
Harderwijk 39,39%
Ermelo
34,97%
Zeewolde 25,64%
10.

Domein Bestuur en Organisatie
Samenwerking Noord-Veluwe: deelname beleidsmatige
samenwerking
Besluit:
A. Economie strategie en beleid
1. Niet deel te nemen aan de beleidsagenda
Economie met uitzondering van het onderdeel
Opstellen RPW . Het opstellen van het RPW is een
lopend project waarvan het eerste resultaat, in de
vorm van bedrijvenloket, voor de zomer van 2018
wordt gehaald;

Burgemeester Van Schaik
18.00145
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Niet deel te nemen aan het opstellen van een
sociaal economische visie omdat de in het
programmavoorstel genoemde onderdelen al in
andere samenwerkingsvormen worden behandeld
(dubbel op) en omdat we kiezen voor
samenwerking vanuit de opgave en niet vanuit een
vast gebied;
B. Recreatie en toerisme (strategie en beleid)
1. Het strategische onderwerp Veluwe op 1 en het
regionale beleidsveld recreatie en toerisme
efficiënt samen te voegen, bij de gekozen
gastheergemeente en hier regionaal op samen te
werken. De Veluweagenda en de daartoe
ondertekende samenwerkingsovereenkomst is
hierbij uitgangspunt.
2. Het is niet nodig om voor dit thema een apart
programmaplan op te stellen. Alle thema’s zijn
immers al in de beleidsagenda genoemd.
C. Lelystad Airport (strategie en beleid)
1. Op dit thema gastheer gemeente Harderwijk de
opdracht te geven mee te doen in de grote
gebiedsopgave Lelystad Airport. Samen met de
provincie Gelderland hierin op te trekken. Binnen
deze opgave de specifieke aandachtpunten vanuit
het SNV gebied zoals genoemd in het programma
voorstel op de agenda te zetten;
2. De-SNV gemeenten goed te informeren gedurende
de loop van deze opgave;
D. Verkeer en vervoer (strategie en beleid)
1. het strategische onderwerp A28 en het regionale
beleidsveld verkeer en vervoer efficiënt samen te
voegen, bij één gastheergemeente te beleggen en
hier regionaal op samen te werken. Indien Hattem
als gastheergemeente wordt aangewezen, dient er
sprake te zijn van bestuurlijke continuïteit.
2. zolang dit niet op korte termijn realiseerbaar is,
regionaal samen te werken op het strategische
onderwerp A28 en dit takenpakket te verbreden
met de gerelateerde mobiliteitsaspecten, genoemd
onder mogelijkheid 2 (zie toelichting);
3. regionaal samen te werken op (alle overige
onderdelen van) het beleidsveld verkeer en
vervoer;
E. In het kader van de samenwerking Noord-Veluwe in
2018 deel te nemen aan de volgende beleidstaken:
1. Volkshuisvesting (gastheergemeente Putten);
2. Jeugd (gastheergemeenten Oldebroek en
Harderwijk);

Portefeuillehouder
Nummer
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Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
3. Afval, en het jaar 2018 te beschouwen als pilot
(gastheergemeente Oldebroek);
4. Water en riolering (gastheergemeente Oldebroek);
5. en de daarbij behorende uitvoeringsplannen vast te
stellen;
F. Niet deel te nemen aan de beleidstaak Ruimtelijke
Ordening (gastheergemeente Putten).
G. De mate waarin wordt deelgenomen aan de
beleidstaak Zorg, welzijn en onderwijs bepalen aan de
hand van het definitieve jaarplan;
H. In 2018 deel te nemen aan de beleidstaak
regioarcheologie en in te zetten op het omvormen van
deze taak naar een uitvoeringstaak (DVO);
I. Kennis te nemen van het Jaarplan 2018 – 2020
Cultuur en erfgoed (gastheergemeente Putten);
J. Op basis van de huidige stand van zaken niet deel te
nemen aan het beleidstaak duurzaamheid en dit
besluit te heroverwegen als gastheergemeente
Oldebroek een passend Jaarplan aanbiedt;
K. In te stemmen met de inrichting van de
ondersteunende functie van de Samenwerking NoordVeluwe (gastheergemeente Putten);In te stemmen met
de Dienstverleningsovereenkomst
Woonruimteverdeling (gastheergemeente Putten).

11.

Uitnodigingen conform advies secretaris

