Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 03/07/2018 week 27.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Portefeuilleverdeling, bestuurlijke overleggen en
vervanging bij afwezigheid

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
18.00330

Besluit:
1. In te stemmen met het voorstel voor verdeling van
portefeuilles conform bijlage 1.
2. In te stemmen met het voorstel voor
vertegenwoordiging in de samenwerkingsverbanden
(verbonden partijen) conform bijlage 2.
3. In te stemmen met de wijze van vervanging.
2.

Domein Ruimte
Voortzetten huurovereenkomst militair oefenterrein
Beekhuizerzand
Besluit:
1. Onder de in dit voorstel genoemde voorwaarden de
met De Staat/het ministerie van Defensie gesloten
huurovereenkomst over de verhuur van een deel van
het Beekhuizerzand, ter grootte van ongeveer 277
hectare, voortzetten met opnieuw een periode van
zes jaar.
2. De Staat/het ministerie van Defensie toestemming
te verlenen voor medegebruik van het militair
oefenterrein Beekhuizerzand door ROC landstede.

3.

Domein Ruimte
Vaststelling 'Nota Toegankelijkheid Buitenruimte'
Besluit:
De raad voor te stellen de ‘Notitie Toegankelijkheid
Buitenruimte’ vast te stellen

Wethouder De Jong
18.00322
met uitzondering van de
vertrouwelijke bijlage

Wethouder De Jong
18.00323

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake de
Van Heemskercklaan in de wijk Wittenhagen

Portefeuillehouder
Nummer
wethouder Companjen
18.00325

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
5.

Domein Ruimte
Duurzaam loket

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00326

Besluit:
1. De positionering van het energieloket Veluwe
Duurzaam te verbeteren, middels het inzetten
van de acties 1, 2 en 3 uit het communicatieplan
“Hoe brengen we duurzaamheid dichter bij inwoners?”.
2. Actie 4 uit het communicatieplan te betrekken bij het
opstellen van de duurzaamheidsvisie “De Duurzame
Stad”.
6.

Domein Ruimte
Uitspraak beroep verhoging maximum snelheid A28
Besluit:
1. kennisnemen van de uitspraak van de rechtbank;
2. geen hoger beroep in te dienen;
3. de raad te informeren over de uitspraak van de
rechtbank, via lijst ingekomen stukken.

7.

Uitnodigingen conform advies secretaris

wethouder Companjen
18.00329

