Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 25/06/2018 week 26.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Besluitenlijst week 25

Portefeuillehouder
Nummer

Vastgesteld.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording vragen schriftelijke Gemeentebelang tav
Telefonische bereikbaarheid

Wethouder De Jong
18.00317

Besluit:
De schriftelijke vragen van Gemeentebelang inzake
Telefonische bereikbaarheid middels bijgaande brief te
beantwoorden.
3.

4.

Domein Ruimte
Handhaving reclame-uitingen xxxx.

Wethouder Companjen
18.00299

Besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan xxxx. van
€ 5.000,- als de overtreding niet uiterlijk 1 augustus 2018
beëindigd is.

met uitzondering van
persoonsgegevens

Domein Ruimte
Collegevoorstel categorie geval geen verklaring van geen
bedenkingen sportpark Slingerbos

Wethouder De Jong
18.00312

Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om de realisatie van de
nieuwe sportaccommodatie op het sportcluster Het
Slingerbos aan te wijzen als categorie geval waarvoor een
verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel
2.27 Wabo juncto artikel 6.5, eerste lid van het Bor, niet is
vereist.
5.

Domein Ruimte
Nieuw besluit Boekhorstlaan
Besluit:
1. een nieuw besluit te nemen inzake de gevraagde
omgevingsvergunning de dato 20 september 2016, ons
kenmerk W2016-0379.

Wethouder De Jong
18.00315

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. het collegevoorstel (h170015525) met het
bijbehorende besluit (h170017307) van 4 april 2017
voor wat betreft de beslispunten 1, 2 en 4 van
overeenkomstige toepassing te verklaren.
3. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Portefeuillehouder
Nummer

6.

Domein Ruimte
Verhogen subsidie Plafond duurzaamheidssubsidie
Lorentz III

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00316

Besluit:
De raad voor te stellen om uit de grondexploitatie van
industrieterrein Lorentz III, een krediet van € 750.000, beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling
Duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad –
Lorentz III-.
7.

Domein Samenleving
Evaluatie peuterspeelzaal 't Vlindertje AZC 2018

Wethouder Companjen
18.00318

Besluit:
1. In te stemmen met de voortzetting van de subsidiering
aan Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk, voor het in
stand houden van een peuterpeelwerkvoorziening
inclusief voorschoolse educatie binnen het AZC
Harderwijk, afgestemd op het aantal peuters, tot
1 augustus 2021.
2. De jaarlijks geraamde kosten ad € 52.850, - totaal
te dekken binnen de OHBA-gelden.
8.

Meerinzicht
Ledenbrief VNG 30 mei 2018: wijzigingen CAR artikelen
Besluit:
De door het LOGA aangegeven wijzigingen van de CAR
bepalingen, zoals vermeld in de ledenbrief van
18 december 2017 (TAZ/4201700977 en 30 mei 2018
(TAZ/U201800181), over te nemen in de
Arbeidsvoorwaardenregeling Harderwijk.

Wethouder De Jong
18.00313

