Paraafbesluitenlijst
Voor de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 12/06/2018, week 24.
Nr.

Afdeling
Onderwerp

1.

Besluitenlijst week 23

Portefeuillehouder
Nummer
Openbaarheid

Vastgesteld.
2.

Domein Ruimte
Collegevoorstel handhavingsverzoek Markt 3

wethouder Companjen
18.00288
openbaar

Besluit:
Het verzoek tot handhaving met betrekking tot het
plaatsen van tafels/stoelen in de onderdoorgang tussen
Markt 2/2a en 3, af te wijzen omdat er geen sprake is van
een overtreding van de Apv en het verzoek tot handhaving
met betrekking tot het plaatsen van tafels/stoelen voor de
deur die toegang geeft tot de onderdoorgang af te wijzen,
omdat handhavend optreden niet evenredig in verhouding
tot het daarmee te bereiken doel.
3.

Domein Ruimte
Verzoek om medewerking bij het aanvragen van korting op
de verhuurderheffing

Wethouder De Jong
18.00289
met uitzondering van de
inventarisatie aanvragen

Besluit:
1. De gevraagde medewerking -in de vorm van een
intentieverklaring- te verlenen
2. UW OON te berichten volgens bijgaand voorstel voor
brief
4.

Domein Ruimte
VVGB Parkweg 8
Besluit:
De raad voor te stellen een verklaring van geen
bedenkingen te verlenen ten behoeve van het verlenen
van een omgevingsvergunning voor de bouw van een
nieuw clubhuis voor hockeyvereniging NWVMHC ‘De
Mezen’ op het perceel Parkweg 8 te Harderwijk.

Wethouder De Jong
18.00290
openbaar

-2Nr.

Afdeling
Onderwerp

5.

Domein Ruimte
Schade afhandeling en kleine werkzaamheden
Stationsomgeving
Besluit:
1. Een krediet verlenen van € 27.730,- ten behoeve van
de schadeafhandeling op het Busplein
Stationsomgeving en realiseren enkele kleine
aanpassingen.
2. Dit bedrag voor 17.730,- te dekken uit de uitkering van
de verzekering en voor € 10.000,- uit de post
onvoorzien.

6.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar

Portefeuillehouder
Nummer
Openbaarheid
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00293
openbaar
Openbaar uitgezonderd de
bedragen

Wethouder De Jong
18.00295
openbaar

Besluit:
1. Het bestreden besluit d.d. 16 januari 2018
overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie d.d. 2 mei 2018 in stand te
laten.
2. Het bezwaarschrift d.d. 19 februari 2018 op grond van
het onder 1. genoemde ongegrond te verklaren.
3. De directeur Domein Ruimte te mandateren voor de
afhandeling van de beslissing op bezwaar.
7.

Domein Ruimte
Financiële afwikkeling afkoopsom huurbeëindiging Kiosk
Stationsgebouw
Besluit:
1. De raad voorstellen een krediet te verlenen van €
100.000,- ter afwikkeling van de afkoopsom
beëindiging huurovereenkomst Stationsgebouw en
bijbehorende kosten NS
2. Dit bedrag ten laste te brengen van het rekening
saldo.

8.

Domein Bestuur en Organisatie
Overzicht openstaande moties (peildatum 1 mei 2018)

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00296
openbaar
openbaar m.u.v. de bedragen

Burgemeester Van Schaik
18.00297
Niet openbaar

Besluit:
Aangehouden, volgende week weer op de agenda.
9.

Domein Stadsbedrijf
Voortgang Motie Donkere plekken voet- en fietspaden

Wethouder De Jong
18.00291
openbaar

-3Nr.

Afdeling
Onderwerp

Portefeuillehouder
Nummer
Openbaarheid

Besluit:
In te stemmen met de memo waarmee de commissie
ruimte de stand van zaken wordt geven over de Motie
‘Donkere plekken voet- en fietspaden’.
10.

Meerinzicht
Jaarverslagen 2016 en 2017: Klachten gemeente
Harderwijk

Burgemeester Van Schaik
18.00292
openbaar

Besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarverslagen ‘Klachten
gemeente Harderwijk’ 2016 en 2017 en de
jaarverslagen vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de jaarverslagen 2016 en 2017
van de Ombudscommissie.
11.

Sociale Dienst Veluwerand
Beschikking op bezwaar
Besluit:
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften
overnemen.
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Vastgesteld door het college
in haar vergadering van 12 juni 2018

Wethouder Van Noort
18.00294
openbaar

