Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 29/05/2018 week 22.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Meerinzicht Jaarstukken 2017 en Programmabegroting
2019-2022

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00242

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen de Jaarrekening 2017
van Meerinzicht voor kennisgeving aan te nemen.
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met
de Programmabegroting 2019-2022 van Meerinzicht,
de bijdrage van Harderwijk op te nemen in de
Themabegroting 2019-2022 van de gemeente
Harderwijk.
2.

Domein Ruimte
Ontwerpomgevingsvergunning, ontwerpbesluit HGW en
anterieure overeenkomst Johanniterlaan 1

Wethouder De Jong
18.00259

m.u.v. de anterieure
Besluit:
overeenkomst
1. de omgevingsvergunning Johanniterlaan 1, met ons
kenmerk W2018-0121, in ontwerp ter inzage te leggen;
2. het besluit hogere grenswaarden Johanniterlaan 1 in
ontwerp ter inzage te leggen;
3. in te stemmen met de anterieure overeenkomst.
3.

Domein Ruimte
Informatiebrief inzake uitvoering motie TIP

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00261

Besluit:
In te stemmen met de bijgevoegde brief over de voortgang
van de uitvoering van de motie Toeristisch Informatie Punt
(TIP) en de raad overeenkomstig te informeren.
4.

Domein Ruimte
Verordening Winkeltijden Harderwijk (n.a.v.
coalitieakkoord)
Besluit:
1. De Verordening Winkeltijden Harderwijk (zie bijlage 2)
in concept vast te stellen.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00263

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. Deze verordening bekend te maken en vier weken ter
inzage te leggen voor inspraak.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Samenleving
Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang
2017

Wethouder Van Noort
18.00250

Besluit:
1. De toezichtinformatie handhaving kinderopvang 2017
vast te stellen.
2. De toezichtinformatie handhaving kinderopvang 2017
toe te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs en
ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad via
lijst ingekomen stukken.
6.

Domein Ruimte
Verkoop ondergrond opstal Voetbalvereniging Hierden
Besluit:
Medewerking te verlenen aan beëindiging van een met
Voetbalvereniging Hierden gesloten erfpachtovereenkomst
(percelen A3300, A4054, A4584) en de verkoop aan de
vereniging van 800 m2 grond, op basis van de in dit
voorstel uitgewerkte condities en de nadere in een
koopovereenkomst vast te leggen voorwaarden.

7.

Uitnodigingen conform advies secretaris

8.

Communicatie van de genomen besluiten
Geen persuur.

Wethouder De Jong
18.00275

