Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 05/06/2018 week 23 (1).
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Kredietaanvraag opslagloods Oude Stadhuis, Markt 1

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00274

Besluit:
1. In te stemmen met de bouw van een nieuwe opslag
achter het monumentaal Stadhuis, Markt 1.
2. Een deel van de nieuwe opslag te verhuren aan de
eigenaar van het pand Markt 3.
3. De raad voor te stellen voor de bouw van deze opslag
een krediet beschikbaar te stellen van € 54.600,-.
4. De raad voor te stellen de kapitaallasten ad € 3001,35
per jaar van dit krediet te dekken uit de huuropbrengst
van deze opslag en de begroting overeenkomstig te
wijzigen.
2.

Domein Samenleving
Aanwijzen toezichthouders Basisregistratie personen
(BRP)
Besluit:
1. De directeur domein Samenleving en de teamleider
Vergunningverlening Informatievoorziening en Beheer
(VIB) van het domein Samenleving mandaat te
verlenen, de navolgende personen op grond van
artikel 4.2 W et BRP aan te wijzen als toezichthouder:
a. medewerkers van team VIB van het domein
Samenleving, functioneel belast met de
bijhouding van de Basisregistratie personen
(BRP);
b. medewerker Handhaving en Toezicht van het
domein Stadsbedrijf, team Stadstoezicht;
c. medewerker Handhaving & Toezicht, in dienst
van Meerinzicht, domein Sociaal.
2. De medewerkers genoemd onder 1 te voorzien van
een legitimatiebewijs of in verband met deze
aanwijzing het legitimatiebewijs aan te passen met de
nieuwe bevoegdheid.
3. De aanwijzing van de sociale rechercheurs als
toezichthouders voor de Basisregistratie personen in

Burgemeester Van Schaik
18.00281
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
dienst van de RNV in te trekken.

Portefeuillehouder
Nummer

3.

Domein Ruimte
Tijdelijke werkafspraken ligplaatsen rondvaartschepen

Wethouder De Jong
18.00286

Besluit:
1. in te stemmen met de tijdelijke verdeling van de
ligplaatsen;
2. de kosten voor de voorzieningen aan de kade
Stadskopwerven Zuid te dekken uit de stelpost
havenhoofd.

4.

Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad -Havendijk

Wethouder De Jong
18.00278

Besluit:
m.u.v. de adressenlijst
De raad voor te stellen:
behorende bij de
1. in te stemmen met het document 'commentaar op de
commentaarnota zienswijzen
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Binnenstad Havendijk';
2. de zienswijze overeenkomstig het commentaar te
beantwoorden;
3. het bestemmingsplan " Binnenstad - Havendijk ",
bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.0243.BP00118-0003 gml
met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen
ten opzichte van het ontwerp;
4. bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
5. de W elstandsnota aan te vullen met het
'Beeldkwaliteitplan' zoals opgenomen in bijlage 1 van
de toelichting van het bestemmingsplan.
5.

Domein Ruimte
Wethouder De Jong
Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel 2013 - 18.00277
Zuiderbreedte 36
Besluit:
De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Tonsel
2013- Zuiderbreedte 36 ", bestaande uit de geometrische
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.BP00138-0003 gml met bijbehorende
bestanden, ongewijzigd vast te stellen.

6.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie ChristenUni
over openbare toiletten in Harderwijk

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00273
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Nr.

Afdeling
Onderwerp

Portefeuillehouder
Nummer

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
7.

Domein Ruimte
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Drielanden Harderweide deelplan 2

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00272

Besluit:
1. In te stemmen met het document 'Vooroverleg ex
artikel 3.1.1 Bro 'bestemmingsplan Drielanden Harderweide deelplan 2', zoals bijgevoegd en
opgenomen in bijlage 13 van de toelichting van het
bestemmingsplan;
2. In te stemmen met het document 'Ambtshalve
wijzigingen bestemmingsplan Drielanden Harderweide deelplan 2'.
3. Het bestemmingsplan Drielanden - Harderweide
deelplan 2’, bestaande uit de geometrische
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.BP00208-0002 met de bijbehorende
bestanden , met de wijzigingen zoals verwoord in het
document genoemd bij beslispunt 2 gewijzigd vast te
stellen ten opzichte van het ontwerp.
4. De Welstandsnota aan te vullen met het
beeldkwaliteitsplan Drielanden - Harderweide deelplan
2, d.d. 2 mei 2018, zoals bijgevoegd en opgenomen in
bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan;
5. Een hogere grenswaarde voor de zolderverdieping van
28 nieuw te bouwen woningen in Harderweide
ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te
stellen, zoals verwoord in het document genoemd bij
beslispunt 2.
8.

Domein Bestuur en Organisatie
Proces opstellen collegeprogramma
Besluit:
In te stemmen met het procesvoorstel tot het opstellen van
een collegeprogramma.

Burgemeester Van Schaik
18.00282

