Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 24/04/2018 week 17.
Nr.
1.

2.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Splitsen woning XXXX

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00157

Besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen van € 2.500,- aan
XXXX als de overtreding op het adres XXXX te Harderwijk
niet uiterlijk 1 oktober 2018 beëindigd is.

m.u.v. persoonsgegevens

Domein Bestuur en Organisatie
Splitsen woning XXXX

Wethouder Van Noort
18.00158

Besluit:
1. Een last onder dwangsom op te leggen van € 5.000,aan XXXX als de overtredingen van de W oningwet en
het Bouwbesluit op het adres XXXX te Harderwijk niet
uiterlijk 8 juni 2018 beëindigd zijn.
2. Mandaat te verlenen aan de directeur van het domein
Bestuur en Organisatie voor het nemen van een
besluit waarin een last onder dwangsom opgelegd
wordt gericht tegen de overige overtredingen op dit
adres.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Collegebesluit Assurance verklaring DigiD en Suwinet en
BAG, BGT
Besluit:
Dat kennis is genomen en over te gaan tot ondertekening
van
1. de Assurance verklaring DigiD en Suwinet voor de
toezichthoudende ministeries van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (Logius is uitvoerder)
respectievelijk Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
2. de BAG zelf verantwoording ten behoeve van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
3. de BGT zelfverantwoording ten behoeve van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

m.u.v. persoonsgegevens

Wethouder De Jong
18.00182

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Parallelweg 25 besluit hangende bezwaar

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00188

Besluit:
Niet overgaan tot invordering van de (tweede) verbeurde
dwangsom opgelegd bij brief van 9 januari 2018, tot
verwijdering van 4 chalets op recreatiepark ‘De
Dennenhoek’ omdat gebleken is dat de overtreding
inmiddels is beëindigd.
5.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar mr. Kuiper namens stichting
Burgerweeshuis inzake verkeersbesluit Kerkplein

Wethouder De Jong
18.00183

Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie
d.d. 27 maart 2018 overnemen.
2. Het op 8 februari 2018 ingediende bezwaarschrift
door de gemachtigde, mr. Kuiper van Kuiper Op Recht,
tegen het verkeersbesluit Instellen en opheffen
stop- en parkeerverbod Kerkplein d.d. 3 januari 2018
ongegrond te verklaren.
3. Het verzoek om een kostenvergoeding in de
bezwaarprocedure af te wijzen; en
4. De beslissing op bezwaar via bijgaande brief bekend
maken.
6.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar inzake verkeersbesluit stop /parkeerverbod Kerkplein
Besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 27
maart 2018 overnemen.
2. De op 31 januari 2018 ingediende bezwaren door de
gemachtigde, mr. Ducaat van Wolderwijd Juristen,
tegen het verkeersbesluit Instellen en opheffen stop en parkeerverbod Kerkplein d.d. 3 januari 2018
ongegrond te verklaren.
3. Het verzoek om een kostenvergoeding in de
bezwaarprocedure af te wijzen; en
4. De besluiten via bijgaande brief bekend maken.

Wethouder De Jong
18.00184
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Landgoed
Molenweg
Besluit:
1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied - Landgoed Molenweg.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Landgoed Molenweg vrijgeven voor inspraak en
vooroverleg en als er geen principiële opmerkingen
over dit plan binnen komen voor het verder in
procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan.
3. Inspraak toepassen op het bestemmingsplan
Buitengebied - Landgoed Molenweg.
4. Een anterieure overeenkomst te sluiten met de
initiatiefnemer waar in alle verplichtingen, kosten en
financiële afspraken zijn opgenomen tussen
initiatiefnemer en gemeente. De formele ruimtelijke
procedure start pas na ondertekening van de
overeenkomst en na betaling van de financiële
verplichtingen.
5. De raad voor te stellen om te besluiten dat het
doorlopen van de m.e.r.-procedure voor het
bestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Molenweg
niet noodzakelijk is.

8.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00185
m.u.v. de anterieure
overeenkomst

Domein Ruimte
Verhuur pand Academiestraat 7

Wethouder De Jong
18.00187

Besluit:
1. In te stemmen met de met Stichting Stadsmuseum
Harderwijk te sluiten overeenkomst over de verhuur
van het pand Academiestraat 7, voor vestiging van
het ‘Marius van Dokkum museum’.
2. Stichting Stadsmuseum Harderwijk voor een periode
van twee jaar voor de huisvestingslasten van het te
exploiteren museum een subsidie toe te kennen van
in totaal ten hoogste € 50.000,-.
3. De uitgaven voor de onder punt 2 genoemde subsidie
te dekken uit de huuropbrengst van het pand
Academiestraat 7 gedurende de periode 1 mei 2018
tot 1 mei 2020 en door middel van een wijziging van
de productraming de begroting overeenkomstig te
wijzigen.

m.u.v. de vertrouwelijke
bijlagen
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Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Omgevingsvergunning en hogere grenswaarde besluit
Johanniterlaan 5-7

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00189

Besluit:
1. De gevraagde omgevingsvergunning d.d. 22 december
2017, ons kenmerk W2017-0570, te verlenen.
2. Hogere grenswaarden conform het besluit hogere
grenswaarde ingevolge artikel 83 van de Wet
geluidhinder ten behoeve van de
omgevingsvergunning "Johanniterlaan 5-7, Harderwijk"
vast te stellen.
3. De afhandeling van de omgevingsvergunning en het
hogere grenswaarde besluit te mandateren aan de
directeur Domein Ruimte.
10.

Domein Samenleving
Sporttarieven 2018-2019

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00190

Besluit:
1. In te stemmen met de sporttarieven voor 2018-2019,
t.w. ‘tarievenblad sportaccommodaties gemeente
Harderwijk 2018-2019’ en ‘tarievenblad individueel
gebruik zwembad De Sypel 2018-2019’.
2. In te stemmen met het voorstel om voor
zwemvereniging de Woelwaters het tarief niet te
indexeren tot de (ver) nieuwbouw van het
binnenzwembad.
11.

Domein Samenleving
Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017
Besluit:
1. Te verklaren dat de gemeente Harderwijk voor 15
augustus 2018 de in het bijgevoegde
aanvraagformulier genoemde interne en externe
maatregelen heeft getroffen om te komen tot verdere
reductie van het tekort op het Pw-budget.
2. De gemeenteraad te verzoeken in te stemmen met de
onder 1. afgegeven verklaring door het college.
3. Na ontvangst van deze instemming de aanvraag
vangnetuitkering 2017 te versturen.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00191

