Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 22/05/2018 week 21.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
winkeltijdenverordening Harderwijk (zomeropenstelling 2018)
Besluit:
1. Instemmen met het document ‘Commentaar op de zienswijzen
concept Verordening Winkeltijden Harderwijk’ overeenkomstig
bijlage 1.
2. De raad voor te stellen de concept Verordening Winkeltijde n
Harderwijk vast te stellen overeenkomstig bijlage 2.
3. Na vaststelling door de raad de Verordening Winkeltijden
Harderwijk bekend te maken in het Elektronisch Gemeenteblad
en daarvan kennis te geven in Het Kontakt overeenkomstig
bijlage 3.

2.

Concerncontrol
Privacybeleid Harderwijk
Besluit:
1. De raad voor te stellen:
1. het privacy beleid en de privacy verordening vast te stellen
en de oude privacy verordening in te trekken.
2. Ten laste van het begrotingssaldo 2018 € 80.000,incidenteel beschikbaar te stellen aan MIZ ter financiering
van het aantrekken van een extra Privacy-Officer (PO). Deze
zal worden ingezet voor de uitvoerende werkzaamheden
binnen Harderwijk.
3. Bij de begroting 2019-2022 € 10.000,- onderzoeksbudget
voor de FG op te nemen als wettelijke verplichting.
2. De Uitvoeringsnota privacy beleid vast te stellen
3. Als gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) de
heer J.W. van Lenthe te benoemen en deze als zodanig aan te
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
4. Het in samenwerking tussen domeindirecties, MIZ en FG op te
stellen jaarplan Privacy ter kennisname aan te bieden aan het
college van B&W .
5. De implementatie van de AVG voor 1 juni 2020 te evalueren met
een tussentijdse evaluatie naar ondermeer de rollen en taken
van de FG en PO voor 1 juni 2019. In die tussentijdese evaluatie
wordt bekeken of de werkwijzen en positonering van de
verschillende privacyfunctionarissen kunnen worden
geharmoniseerd.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder
Van der WalZeggelink
18.00257

Wethouder
De Jong
18.00249

-2-

Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Herziening grondexploitaties 1 januari 2018

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder
Teeninga
18.00252

Besluit:
1. In te stemmen met de herziening van de grondexploitaties
m.u.v. bijlagen
Drielanden, Lorentz III en Waterfront met bijbehorende
risicoanalyses met peildatum 1 januari 2018.
2. Geheimhouding op te leggen op de grondexploitaties Drielanden,
Lorentz III en Waterfront (inclusief bijbehorende risicoanalyses)
zoals opgenomen in de bijlagen 1a tot en met 1c behorend tot dit
voorstel, ingevolge artikel 55, eerste lid, artikel 86, tweede lid en
artikel 25, tweede lid van de Gemeent ewet, op grond van de
belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b
en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
3. De raad voor te stellen om de door ons ingevolge artikel 25,
tweede lid van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de
grondexploitaties Drielanden, Lorentz III en W aterfront (inclusief
bijbehorende risicoanalyses) zoals opgenomen in de bijlagen 1a
tot en met 1c behorend tot dit voorstel, op grond van artikel 25,
derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen.
4. De raad voor te stellen om de looptijd van grondexploitatie
Lorentz III vast te stellen op 31 december 2034.
5. De raad voor te stellen om binnen grondexploitatie Drielanden
kosten op te nemen voor verhoging van de geluidswal voor een
bedrag van € 1,3 miljoen.
6. Kennis te nemen van de –niet gewijzigde- woningbouwfasering in
de grondexploitaties Drielanden en Waterfront in relatie tot de
actuele woningvraag en planaanbod van woningen op
stadsniveau.
7. De raad voor te stellen om de volgende grondexploitaties en
bijbehorende risicoanalyses vast te stellen:
a. Drielanden (1-1-2018)
b. Lorentz III (1-1-2018)
c. Waterfront (1-1-2018)
8. De raad kennis te laten nemen van het effect van de
grondexploitatieresultaten op de benodigde voorzieningen en de
uitkomsten van de risicoanalyses als input voor het benodigde
weerstandsvermogen:
a. de benodigde voorzieningen voor de grondexploitaties nemen
toe met € 2.198.000;
b. de risico’s (exclusief renterisico) als input voor het benodigd
weerstandsvermogen nemen toe met € 4,1 miljoen.
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Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Stadsbedrijf
Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over biobrandstof n.a.v.
artikel uit NRCnext

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder
Teeninga
18.00254

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
5.

Domein Stadsbedrijf
Terugkoppeling aangenomen Motie Laadpalen elektrische rijden

Wethouder
Teeninga
18.00247

Besluit:
Instemmen met de brief aan de gemeenteraad, ter afdoening van de
motie van 18 januari 2018 Laadpalen elektrische rijden.
6.

Domein Samenleving
Toezicht stichting Proo

Wethouder
Teeninga
18.00246

Besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport van Nautus d.d. 7 juni 2017 en
de brieven van het Coordinatiepunt d.d. 12 december 2017 en
maart 2018;
2. De raad te informeren over de gevolgen van het rapport van
Nautus, waardoor dit jaar wordt afgezien van de mogelijkheid om
een zienswijze in te dienen tegen de begroting van de Stichting
Proo via lijst ingekomen stukken.
3. Een aangepaste samenwerkingsovereenkomst op grond van
risicomanagementafspraken voor instemming aan de raad voor te
leggen zodra deze beschikbaar is (in 2018).
4. De raad voorts te informeren over het onderzoek naar de
bestuurlijke samenwerking van het openbaar onderwijs via lijst
ingekomen stukken.
7.

Domein Samenleving
Begrotingswijziging ohba/coa
Besluit:
1. De raad voor te stellen een budget van € 301.600,- beschikbaar
te stellen voor ‘Voorziening onderwijs AZC en kinderen
statushouders’ ten laste van de ontvangen ohba -middelen en de
begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen.
2. E. Homburg aan te wijzen als budgethouder voor het budget
‘Voorziening onderwijs AZC en kinderen statushouders’.

Wethouder
Teeninga
18.00237
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Nr.
8.

9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Addendum aangevulde zienswijze bestemmingsplan Stadsdennen Dichterskwartier II

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder
De Jong
18.00248

Besluit:
Het document Addendum op de commentaarnota op de zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan "Stadsdennen - Dichterskwartier II"
integraal toe te voegen aan het document "Commentaar op de
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen Dichterskwartier II".

m.u.v. de
zienswijze zelf en
de adressenlijst

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over aantrekkelijkheid
binnenstad

Wethouder
Van der WalZeggelink
18.00245

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
10.

11.

Domein Bestuur en Organisatie
Handhaving tijdelijke woning

Wethouder
Van Noort
18.00251

Besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen van € 10.000,- als niet
uiterlijk 1 mei 2020 de overtredingen op het perceel xxxxxxxx
xxxxxxxxx beëindigd zijn.

m.u.v.
persoonsgegevens

Domein Bestuur en Organisatie
Jaarstukken 2017 en Liquidatiebegroting RNV en begroting 2018
SNV

Wethouder
De Jong
18.00244

Besluit:
1. De gemeenteraad voorstellen de jaarrekening 2017 van de Regio
Noord-Veluwe (RNV) voor kennisgeving aan te nemen en het
voordelig saldo ten gunste te laten komen van het
jaarrekeningresultaat 2018 van de gemeente Harderwijk.
2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de
liquidatiebegroting van de RNV.
3. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de begroting
2018 van de Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) en de begroting
2018-2021 van Harderwijk hierop aan te passen.
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Nr.
12.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Handhaving buitengebied Hierden

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder
Van Noort
18.00243

Besluit:
m.u.v.
Te kiezen voor het alternatief, inhoudende dat alle handhavingsacties die
persoonsgegevens
opgestart zijn voor beslispunten 1 tot en met 10, tot nader order worden
aangehouden. Het nog in procedure te brengen ‘Veegplan Buitengebied
2018’ gaan wij aanpassen conform het alternatief.
Wij gaan beleid aangaande schuilgelegenheden en paardenbakken opstellen
en op een later tijdstip in procedure brengen.
13.

Domein Bestuur en Organisatie
Korhoenlaan 2 last onder dwangsom receptiegebouw

Wethouder
Van Noort
18.00235

Besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar/exploitant
van het perceel Korhoenlaan 2, inhoudende dat het zonder
omgevingsvergunning geplaatste receptiegebouw uiterlijk binnen
zes weken na dagtekening van het dwangsombeslu it verwijderd
dient te zijn en blijven, op verbeurte van een éénmalige dwangsom
van € 100.000,-.
14.

Domein Bestuur en Organisatie
Themarekening 2017
1.

De raad voor te stellen over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening
en resultaat bestemming en:
a. De lasten en de baten van de jaarrekening 2017 als volgt vast te
stellen:
Baten
€ 131.883.000,Lasten
€ 132.623.000,- -/Het nadelig saldo voor
resultaatbestemming
€ 740.000,-/Het voordelig saldo van dotaties
en onttrekkingen reserves
€ 8.868.000,Het voordelig bruto saldo na
resultaatbestemming
€ 8.128.000,Correcties als gevolg van
budgetoverheveling en vorming
reserves (zie specificatie bij
hoofdstuk Financiën in dit voorstel)
€ -5.704.000,- -/Netto voordelig resultaat
€ 2.424.000,b. De activa en passiva van de balans per 31 december 2017 als volgt
vast te stellen:
Activa
€ 224.124.000,-

Wethouder
De Jong
18.00232
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
Passiva, waaronder het voordelig
rekeningsaldo 2017
€ 224.124.000,c. De algemene reserve algemene dienst en de algemene reserve
grondexploitaties samenvoegen tot één algemene reserve.
d. Het positieve resultaat binnen de algemene dienst ad
€ 4.856.000 ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het
voordelig resultaat binnen de grondexploitaties
ad. € 3.272.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
e. De specifieke uitkeringen vast te stellen conform 4.7 Single
Information Single Audit en 5.1 Provinciale Subsidiebijlage.
f.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Akkoord te gaan met de afsluiting van de in bijlage 5.2 van de
themarekening genoemde kredieten, waarmee deze investeringen
als afgerond worden beschouwd.
De raad voor te stellen akkoord te gaan met budgetoverheveling en
wijziging van de begroting 2018:
a. Overheveling van werkzaamheden met bijbehorende budgetten en
bijdragen tot een bedrag van € 2.453.470 zoals in hoofdstuk 4.5
Toelichting baten en lasten is opgenomen.
b. Overheveling budget revitalisering bedrijventerrein Lorentz III naar
2018 ad. € 800.000 conform besluitvorming van de Raad d.d. 8
februari 2018.
c. De algemene reserve in te zetten als dekking voor deze activiteiten.
d. De begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen.
De raad voor te stellen de in 2017 beschikbare gestelde middelen van
€ 1.750.000 voor de geluidswerende maatregelen A28 toe te voegen aan
een nieuw te vormen bestemmingsreserve en te onttrekken aan de
algemene reserve.
De raad voor te stellen om de bestemmingsreserve onderhoud
Tweelingstad ad. € 268.316 vrij te laten vallen en in te zetten voor
kwaliteitsverbetering wegen.
De raad voor te stellen de in 2017 beschikbare gestelde middelen van
€ 72.444 voor de implementatie omgevingswet toe te voegen aan een
nieuw te vormen bestemmingsreserve en te onttrekken aan de algemene
reserve.
De raad voor te stellen de in 2017 beschikbare gestelde middelen
€ 57.450 voor de innovatie groene agenda toe te voegen aan een nieuw
te vormen bestemmingsreserve en te onttrekken aan de algemene
reserve.
De raad voor te stellen € 492.337 toe te voegen aan de nieuw te vormen
bestemmingsreserve sociale woningbouw.
De raad voor te stellen de in de bijlage opgenomen reserves af te
sluiten.
De raad voor te stellen om bij de berekening van het benodigde

Portefeuillehouder
Nummer
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
weerstandsvermogen € 6,0 miljoen te betrekken vanuit de gerealiseerde
verliesvoorziening Lorentz III. Het hieruit voortvloeiende surplus op de
algemene reserve te betrekken bij de begroting 2019-2022.
10. Vooruitlopend op de themarekening 2018 samen met de raad de
discussie op te starten hoe de toekomstige winsten vanuit de
grondexploitaties, in samenhang met het benodigde
weerstandsvermogen, gereserveerd kunnen worden voor het uitvoerbaar
maken van toekomstige (binnenstedelijke) ruimtelijke ontwikkelingen.
11. De productenrekening 2017 vast te stellen.
12. De productenrekening 2017 ter kennisname te zenden aan de
commissie Beleid Algemeen.

15.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer

