Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 19/06/2018 week 25.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Pricacybeleid

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00303

Besluit:
De schriftelijke vragen van het CDA volgens bijgaande
brief te beantwoorden
2.

3.

4.

Domein Ruimte
Ontwikkeling Beetsstraat 1 7

Wethouder De Jong
18.00301

Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan het
planologisch mogelijk maken van een woningbouw
ontwikkeling op het perceel Beetsstraat 17, bestaande
uit vier grondgebonden rolstoeltoegankelijke en
levensloopbestendige woningen.
2. Akkoord te gaan met de intentie overeenkomst, waarin
financiële (kostenverhaal) en procesmatige afspraken
zijn opgenomen met betrokken initiatiefnemer en deze
te ondertekenen.

Intentie overeenkomst
(bijlage) niet openbaar

Domein Ruimte
Beslissing op aanvraag tegemoetkoming in planschade

Wethouder De Jong
18.00306

Besluit:
De aanvraag om een tegemoetkoming in planschade
(02430000002345/02430000004877) overeenkomstig het
advies van Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te
Rotterdam af te wijzen.

m.u.v. persoonsgegevens
aanvragers (voorstel/bijlagen)

Domein Ruimte
Krediet aanvraag diverse werken Waterfront fase 2

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00307

Besluit:
De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van
€ xxxxx,- voor uitvoering van werkzaamheden in fase 2
Waterfront en achtereenvolgens:
€ xxxxx,- ten laste te brengen van de GREX WF 2018,
€ xxxxx,- ten laste van BOR,

met uitzondering van de
bedragen

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
€ xxxxx,- ten laste van het evenementenbeleid.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Ruimte
Aan- en verkoop percelen grond Bedrijvenpark De Sypel

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00310

Besluit:
1. Onder de in dit voorstel omschreven voorwaarden met
Veluwezoom Verkerk Vastgoedontwikkeling B.V. een
overeenkomst te sluiten over de aan- en verkoop van
percelen grond, gelegen op Bedrijvenpark De Sypel.
2. De raad voor te stellen voor de aankoop van gronden
op Bedrijvenpark De Sypel een krediet beschikbaar te
stellen van € 135.000,-. Dit bedrag kan geactiveerd
worden en zal bij verkoop van de grond worden
terugverdiend.
6.

Domein Samenleving
Stichting Waarborgfonds Sport

m.u.v. de vertrouwelijke
bijlage

wethouder Companjen
18.00231

Besluit:
1. In te stemmen met de mogelijkheid tot het verlenen
van garanties aan sportverenigingen die gevestigd zijn
in de gemeente Harderwijk, waarbij de vereniging een
toekenning van de Stichting W aarborgfonds Sport
dient te verkrijgen.
2. In te stemmen om zich hierbij te conformeren aan de
criteria die SWS in haar Reglement Stichting
Waarborgfonds Sport heeft opgenomen.
7.

Domein Samenleving
Beslissing op bezwaar

Burgemeester Van Schaik
18.00298

Besluit:
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en hierbij
het advies en de motivering van de
Bezwaarschriftencommissie over te nemen.
2. Het besluit middels bijgevoegde brief bekend te maken
aan betrokkene.
8.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over
positie jonggehandicapten
Besluit:
1. In te stemmen met de antwoorden op de door de
PvdA-fractie gestelde vragen over de positie van
jonggehandicapten in Harderwijk en deze antwoorden
te verzenden aan de PvdA-fractie.

Wethouder Van Noort
18.00302
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Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving/Maatschappelijke Ondersteuning
Beschikking op bezwaar

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00308

Besluit:
1.
Het advies van de commissie voor
bezwaarschriften overnemen.
2.
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
10.

Domein Ruimte
uitvoering werkzaamheden ten behoeve van aanleg
Crescentplas inclusief recreatieve voorzieningen

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00285

Besluit:
1.
De raad voor te stellen een krediet beschikbaar
te stellen van €2.500.000,- (excl. BTW) voor het
aanleggen van de Crescentplas
2.
De raad voor te stellen een krediet beschikbaar
te stellen van €100.000,- (excl BTW) voor de
technische voorbereiding van de Crescentplas
3.
De raad voor te stellen een krediet beschikbaar
te stellen van €750.000,- (exclusief BTW) om
uitvoering te geven aan extra recreatieve
voorzieningen in en rond de Crescentplas.
11.

Domein Bestuur en Organisatie
Overzicht openstaande moties (peildatum 1 mei 2018)
Besluit:
Het overzicht openstaande moties (peildatum 1 mei 2018)
vast te stellen en via de Griffie beschikbaar te stellen aan
het Presidium;

Burgemeester Van Schaik
18.00297

