Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 10/07/2018 week 28.
Nr.
1.

2.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verordening Winkeltijden Harderwijk (n.a.v.
coalitieakkoord 2018)

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00350

Besluit:
1. Instemmen met het document 'Commentaar op de
zienswijzen concept Verordening Winkeltijden
Harderwijk’ overeenkomstig bijlage 1.
2. De raad voor te stellen de Verordening Winkeltijden
Harderwijk gewijzigd vast te stellen overeenkomstig
bijlage 2.
3. Na vaststelling door de raad de Verordening
Winkeltijden Harderwijk bekend te maken in het
Elektronisch Gemeenteblad en daarvan kennis te
geven in Het Kontakt overeenkomstig bijlage 3.
4. De 12 koopzondagen vallende onder artikel 7b
(aanwijzing koopzondagen) van de verordening in
de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 april 2019
vast te stellen onder de opschortende voorwaarde
van inwerkingtreding van de Verordening Winkeltijden
Harderwijk overeenkomstig bijlage 4.
5. Na vaststelling van de Verordening Winkeltijden
Harderwijk door de raad de 12 koopzondagen vallende
onder artikel 7b (aanwijzing koopzondagen) van de
verordening vallende in de periode 1 oktober 2018 tot
en met 30 april 2019 bekend te maken (zie bijlage 5).
6. In november 2018 in overleg te gaan met de
ondernemers uit de binnenstad.

m.u.v. adressenlijst
behorende bij ingediende
zienswijzen (vertrouwelijk

Domein Bestuur en Organisatie
Besluit Informatiebeheer

Wethouder De Jong
18.00331

Besluit:
1. Het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk
2018 vast te stellen.
2. Als onderdeel hiervan een Strategisch Informatie
Overleg in te stellen.
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Nr.
3.

4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Uitspraak rechtbank 7 juni 2018

Portefeuillehouder
Nummer
wethouder Companjen
18.00334

Besluit:
1. Hoger beroep in te stellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, tegen de
uitspraak van de rechtbank van 7 juni 2018 en
bijgevoegd hoger beroepschrift in te dienen.
2. De directeur van het domein Bestuur & Organisatie te
machtigen om alle uitvoeringscorrespondentie te
ondertekenen, zoals brieven met aanvulling van de
gronden van het hoger beroepschrift.

m.u.v. persoonsgegevens en
bijlagen

Domein Bestuur en Organisatie
Opheffen Regio Noord-Veluwe (RNV)

Burgemeester Van Schaik
18.00345

Besluit:
1. de gemeenschappelijke regeling
‘Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe’ op te heffen
per 1 september 2018;
2. het ‘Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep
NV 2018’ vast te stellen;
3. het ‘Mandaatbesluit Leerplicht en RMC Harderwijk
2018’ vast te stellen.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
Gemeentebelang over zoekgeraakte plaquette

Wethouder De Jong
18.00349

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
6.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie D66 over
Nieuwbouw Havendam

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00335

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

Domein Samenleving
Plan van aanpak GIDS Gelden 2018-2021
Besluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak Inzet GIDS
Gelden 2018-2021.
2. Het plan van aanpak GIDS 2018-2021 ter kennisname
aan de raad via lijst ingekomen stukken.

wethouder Companjen
18.00321
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie Stadspartij
Harderwijk over SOA spreekuur

Portefeuillehouder
Nummer
wethouder Companjen
18.00332

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
9.

Domein Samenleving
Scholen goed onder dak 2018-2019

wethouder Companjen
18.00342

Besluit:
1. De lokalenverdeling 2018-2019 voor het Primair
Onderwijs vast te stellen zoals opgenomen in de
bijlage ‘Scholen goed onder dak 2018-2019’.
2. Voor schooljaar 2018-2019 toestemming te verlenen
voor de verhuursituaties zoals genoemd in de bijlage
‘Scholen goed onder dak 2018-2019’.
10.

Domein Samenleving
Nieuw mandaat ondertekening jeugdhulp contract 2018

Wethouder Van Noort
18.00344

Besluit:
1. Opdracht te geven aan de heer S. van Goor,
coördinator inkoop bij Meerinzicht (of diens opvolger)
in zijn rol als coördinator inkoop ISNV, voor het
opstellen, digitaal ondertekenen en digitaal verzenden
van de gunning- en afwijzingsberichten en voorts om
al datgene te doen wat noodzakelijk is om tot het
afsluiten van de raamovereenkomsten te komen.
2. Deze raamovereenkomsten voor te leggen voor
ondertekening aan de gemandateerde
portefeuillehouders Jeugd voor Elburg, Ermelo,
Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.
11.

Domein Samenleving
Verzoek Mezen ontheffing meervoudige aanbesteding
Besluit:
1. In te stemmen met het verzoek van MHC De Mezen
om ontheffing van de meervoudige aanbesteding voor
de bouw van het clubhuis.
2. De voorwaarde hieraan te verbinden dat MHC De
Mezen inzage geeft in de overige offertes die
opgevraagd zijn.
3. De voorwaarde hieraan te verbinden dat MHC De
Mezen een externe, onafhankelijke
bouwkostendeskundige haar offerte laat toetsen.

wethouder Companjen
18.00346

-4-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. De voorwaarde hieraan te verbinden dat de bouw van
het clubhuis start in september 2018 en uiterlijk
gereed is in voorjaar 2019.

Portefeuillehouder
Nummer

12.

Domein Samenleving
Convenant AZC-school Harderwijk 2018

wethouder Companjen
18.00348

Besluit:
Akkoord te gaan met het convenant AZC-school
Harderwijk, versie 3 juli 2018 zoals opgenomen bijlage 1.
De burgemeester besluit:
Wethouder Onderwijs, M. Companjen, volmacht te geven
voor ondertekening van het onder beslispunt 1 genoemde
convenant.
13.

Domein Bestuur en Organisatie
Wijziging Algemene plaatselijke verordening Harderwijk

Burgemeester Van Schaik
18.00341

Besluit:
1. de raad voor te stellen om de Algemene plaatselijke
verordening Harderwijk te wijzigen;
2. het voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening Harderwijk eerst gedurende zes weken
ter inzage te leggen voor een ieder.
14.

Domein Ruimte
Omgevingsvergunning zonnepanelen Havendam 56

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00347

Besluit:
1. De omgevingsvergunning (W 2018-0214) voor het
plaatsen van zonnepanelen op de Havendam 56 te
Harderwijk te verlenen.
2. Een voorstel voor de raad voor te bereiden om de
criteria voor plaatsing van zonnepanelen in de
binnenstad in de welstandsnota Harderwijk 2017 aan
te passen.
15.

Domein Bestuur en Organisatie
Machtiging truckkartel
Besluit:
1. De claimprocedure inzake het truckkartel voor de
aanschaf van brandweerwagens in handen te leggen
van de VNOG en hiervoor:
a. de VNOG te machtigen om namens de gemeente
opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel.

Burgemeester Van Schaik
18.00319
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
b. de VNOG te machtigen om bij deze opdracht
NLTruckkartel namens de gemeente te machtigen
alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die
nodig zijn voor het instellen van een vordering (in
en buiten rechte) tot verkrijging van
schadevergoeding, als gevolg van het
onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten
zoals omschreven in de beschikking van de
Europese Commissie en/of alle
(rechts)handelingen te (laten) verrichten die nodig
zijn om tot een schikking te komen met de
Truckfabrikanten.
c. de VNOG te machtigen om m.b.t. de betreffende
voertuigen gegevens op te vragen bij de
belastingdienst en de RDW.
2. de voornoemde vordering tot verkrijging van
schadevergoeding van de gemeente te cederen
(overdragen) aan de VNOG.
3. de VNOG tegelijkertijd per brief te verzoeken met een
voorstel te komen voor de besteding van de verkregen
schadevergoeding/schikking waarbij, waarbij de
deelnemende gemeenten, na aftrek van de
claimkosten, evenredig naar het investeringsbedrag
gecompenseerd worden met een korting op de
jaarlijkse bijdrage.

16.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer

