Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 01/05/2018 week 18.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Verleninging regeling Generatiepact

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00196

Besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het
Generatiepact.
2. Akkoord te gaan met het voorstel om de pilotregeling
om te zetten in een tijdelijke regeling tot 1 januari
2022, met in achtneming van de aandachtspunten.
3. Om in gevallen waarbij de bedrijfsvoering vraagt om
één op één vervanging van de vrijvallende uren wordt
een budget gevraagd van € 60.000,-. Dit budget wordt
betrokken bij de begroting 2019-2022.
4. Het beluit voor te leggen aan het Georganiseerd
Overleg ter verkrijging van overeenstemming.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Mandaatbesluit artikel 11 sub b Marktverordening
Harderwijk 2017
Besluit:
1. De bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 11
Marktverordening 2017 om een vergunning voor een
vaste standplaats ingevolge artikel 8 van deze
verordening, al dan niet voorwaardelijk, voor ten
hoogste vier achtereenvolgende marktdagen te
schorsen, te mandateren aan de marktmeester (indien
voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 11 van deze
verordening).
2. Daarbij te bepalen dat dit een aanvullend
mandaatbesluit is op het Mandaatbesluit 2015 en de
algemene artikelen en bepalingen uit het
Mandaatbesluit 2015 van overeenkomstige toepassing
zijn op het onder 1 genoemde mandaatbesluit.
3. Dit aanvullende mandaatbesluit mee te nemen en te
integreren in de herziening van het Mandaatbesluit
2015 die in 2018 ter hand wordt genomen.
4. De marktmeester machtigen om namens burgemeester
en wethouders de onder 1. genoemde besluiten te
mogen ondertekenen.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00207
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Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
GGD NOG jaarstukken 2017 en concept begroting 2019

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00202

Besluit:
1. De raad voor te stellen de jaarstukken 2017 van
de GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de
concept programmabegroting 2019 en de 1e
begrotingswijziging 2019 van de GGD NOG en
de gevraagde bijdrage voor 2019 van € 703.800, structureel op te nemen in de Themabegroting
2019-2022.
3. Voorafgaand aan de raadsvergadering de GGD
per brief te informeren over onze zienswijze.
4.

Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink

Wethouder Teeninga
18.00198

Besluit:
m.u.v. de vertrouwelijke
1. In te stemmen met het document 'Vooroverleg ex
bijlagen
artikel 3.1.1 Bro Drielanden - Tuindersbrink'.
2. In te stemmen met het document 'Commentaarnota
zienswijzen Hogere Grenswaarde Tuindersbrink'.
3. Hogere grenswaarde ingevolge artikel 83 Wet
geluidhinder en artikel 4.11 Besluit geluidhinder ten
behoeve van het bestemmingsplan 'Drielanden Tuindersbrink' gewijzigd vaststellen.
4. De raad voor te stellen:
a. In te stemmen met het document 'Commentaarnota
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Drielanden Tuindersbrink';
b. De zienswijzen overeenkomstig de
commentaarnota te beantwoorden, wat inhoudt dat
één zienswijze gedeeltelijk wordt gedeeld en één
zienswijze niet wordt gedeeld;
c. Het bestemmingsplan 'Drielanden - Tuindersbrink',
bestaande uit de geometrische planobjecten als
vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.BP00197-0002.gml met
bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen;
d. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid
1 W ro vast te stellen.
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Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verzoek om te mogen afwijken van de bepalingen in de
Huisvestingsverordening Harderwijk 2015

Portefeuillehouder
Nummer
18.00199

Besluit:
1. Bij wijze van experiment akkoord te gaan met de
gevraagde afwijking.
2. Corporatie berichten volgens bijgaand voorstel voor
een brief.
6.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie PvdA over
'Bestemmingsplan Zuiderzeepad 3'

Wethouder De Jong
18.00200

Besluit:
Instemmen met de beantwoording middels brief.
7.

Domein Ruimte
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit
hogere grenswaarden Stadsdennen - Dichterskwartier II
Besluit:
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met
het document 'Commentaar op de zienswijzen
Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen Dichterskwartier II'.
2. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan
'Stadsdennen -Dichterskwartier II', bestaande uit
de geometrische planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0243.BP00204-0003.gml met
bijbehorende bestanden, ongewijzigd vast te stellen.
3. In te stemmen met het document 'Commentaar op de
zienswijzen besluit hogere grenswaarden
Stadsdennen-Dichterskwartier II'.
4. Hogere grenswaarden conform het besluit hogere
grenswaarde ingevolge artikel 83 van de Wet
geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan
'Stadsdennen- Dichterskwartier II' vast te stellen.
5. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 W ro vast te stellen voor
het project Dichterskwartier II.

8.

Domein Samenleving
Beantwoording vragen van fractie Gemeentebelang over
schuilstallen buitengebied
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.

Wethouder De Jong
18.00205
m.u.v. Zienswijzen en
adressenlijsten behorende bij
de Commentaarnota’s
bestemmingsplan
StadsdennenDichterskwartier II en besluit
hogere grenswaarden

Wethouder Van Noort
18.00169

-4-

Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Vaststelling Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00208

Besluit:
1. Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 definitief
vaststellen.
2. Afkondigen op de gemeentepagina en doen publiceren
op Overheid.nl.
10.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar

Wethouder De Jong
18.00210

Besluit:
1. Het bestreden besluit d.d. 18 januari 2018
overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie d.d. 24 april 2018 in stand
te laten.
2. Het bezwaarschriften d.d. 24 januari 2018 op grond
van het onder 1. genoemde ongegrond te verklaren.
3. De directeur Domein Ruimte te mandateren voor de
afhandeling van de beslissingen op bezwaar.
11.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over de
Ginkgo in het Hortuspark

Wethouder De Jong
18.00211

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
12.

Domein Bestuur en Organisatie
Maartcirculaire Gemeentefonds 2018
Besluit:
1. De Maartcirculaire Gemeentefonds 2018 voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De raad per brief te informeren over de effecten
op de algemene uitkering Gemeentefonds voor de
raadsvergadering van 24 mei 2018.
3. De raad voor te stellen de uitkomsten van de circulaire
voor wat betreft 2018 te verwerken in de managementen bestuursrapportage 2018.
4. De raad voor te stellen de uitkomsten van de circulaire
voor wat betreft 2019-2022 te betrekken bij het
bepalen van de financiële positie 2019-2022 en
overeenkomstig te verwerken in een wijziging van
de begroting.

Wethouder De Jong
18.00213
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Nr.
13.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Brief Terugkoppeling reacties omwonenden Rappad over
Pilot off-grid Tiny Houses

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00206

Besluit:
1. Een vervolgonderzoek uit te voeren naar de
voorgestelde locatie, het Rappad en andere locaties in
Harderwijk.
2. In te stemmen met de raadsbrief.
14.

Domein Ruimte
Verlenen omgevingsvergunning

Wethouder De Jong
18.00209

Besluit:
1. Omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding
van molen ‘de Hoop’.
2. De ingebracht zienswijze af te wijzen.
3. De directeur Domein Ruimte te mandateren tot
ondertekening en afhandeling van de vergunning.
15.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Na schriftelijk akkoord van burgemeester en wethouders van Harderwijk is het besluit genomen op
25/04/2018 week 17.
16.

Domein Ruimte
Weekmarkt Harderwijk: 2 schorsingsbesluiten
standplaatsvergunning
Besluit:
De standplaatsvergunningen van marktondernemer W. Boersma
(Dierenvoeding) en de heer Dejank (Lederwaren) te schorsen
voor 1 marktdag, te weten 28 april 2018.

Wethouder Van W alZeggeling
18.00214

