Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/07/2018 week 29.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Start modernisering HRM instrumenten

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00362

Besluit:
1. Akkoord te gaan met het besluit van het DT om de
HRM instrumenten te moderniseren:
Te starten met:
a. Nieuw functiehuis/functieboek: HR21.
b. Gesprekscyclus
c. Beloningsbeleid
2. Het huidige functieboek van Harderwijk technisch om
te zetten naar Het HR 21 systeem en functies.
3. De R & O gesprekscyclus met ingang van 1 januari
2019 te beëindigen.
4. Het huidige beloningssysteem niet meer toe te passen
vanaf 1 januari 2019.
5. De besluiten 1 tot en met 4 ter instemmi ng voor te
leggen aan de Ondernemingsraad (OR), na
afstemming met leden van het Georganiseerd Overleg
(GO).
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD over
de verkeersveiligheid Chr.basisschool De Rank

Wethouder De Jong
18.00370

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
XXXX handhavingsbesluit

wethouder Companjen
18.00358

Besluit:
1. De zienswijze ingediend tegen de vooraankondiging
last onder dwangsom XXXX deels gegrond en deels
ongegrond te verklaren.
2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de
eigenaren van het pand XXXX, inhoudende het
beëindigen van de bewoning van dit pand en het
verwijderen van de badkamer op de begane grond. De
begunstigingstermijn te bepalen op één jaar na
dagtekening van de brief/besluit en de hoogte van de
dwangsom te bepalen op een éénmalig bedrag van
€ 50.000,--.

m.u.v. persoonsgegevens en
bijlagen

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Hierden Dorp - Lageweg

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00359
m.u.v. de adressenlijst

Besluit:
1. In te stemmen met het document ‘Eindverslag inspraak
Hierden Dorp-Lageweg’.
2. In te stemmen met het document ‘Eindverslag
Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro’.
3. het ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg
ter inzage te leggen.
5.

Domein Ruimte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Landgoed
Molenweg

Wethouder De Jong
18.00360
m.u.v. de adressenlijst

Besluit:
1. In te stemmen met het document ‘Eindverslag inspraak
Buitengebied - Landgoed Molenweg’.
2. In te stemmen met het document ‘Eindverslag
Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro’.
3. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Landgoed
Molenweg ter inzage te leggen.
4. Om hogere grenswaarde vast te stellen voor een
nieuw te bouwen woning aan de Molenweg 46,
ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder en
ingevolge artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder, en
het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop
betrekking hebbende stukken, op de gebruikelijke
wijze ter inzage te leggen.
6.

Domein Ruimte
Onderverhuur pand Johanniterlaan 10

Wethouder De Jong
18.00361

Besluit:
1. De begane grond en eerste verdieping van het pand
Johanniterlaan 10 onder te verhuren aan ZorgDat voor
vestiging van het Talenthouse.
2. De huurlasten en de huurinkomsten van het pand
Johanniterlaan 10 meenemen bij het opstellen van de
begroting 2019.

m.u.v. de vertrouwelijke
bijlagen

-3-

Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
ontheffing Taxi Marco binnenstad

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00363

Besluit:
Aan Taxi Marco onder voorwaarden ontheffing verlenen
voor het houden van taxiritten in de binnenstad van
Harderwijk.
8.

Domein Ruimte
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen Marnixstraat 1a

Wethouder De Jong
18.00364

m.u.v. anterieure
Besluit:
overeenkomst
1. het bestemmingsplan 'Stadsdennen-Marnixstraat 1a' in
ontwerp ter inzage te leggen. De ter inzagelegging
start i.v.m. de vakantieperiode op 23 augustus a.s.
2. het ontwerpbestemmingsplan 'StadsdennenMarnixstraat 1a' vrij te geven voor het vooroverleg ex
art. 3.1.1 Bro;
3. het bestemmingsplan 'Stadsdennen-Marnixstraat 1a' te
beschouwen als postzegelbestemmingsplan in het
kader van de Inspraakverordening Harderwijk 2007;
4. met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst
over grondexploitatie aan te gaan waarin onder meer
de verzekering van het kostenverhaal is geregeld.
9.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA over
Japanse duizendknoop

Wethouder De Jong
18.00365

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
10.

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie D66 over
afsluitboete Liander

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00371

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
11.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie
ChristenUnie over ontmoediging roken in de publieke
ruimte
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.

wethouder Companjen
18.00351
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Nr.
12.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
verordening jeugdhulp 2018

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00352

Besluit:
1. Verordening Jeugdhulp 2018 gemeente Harderwijk ter
bespreking aanbieden aan de commissie Samenleving
en ter vaststelling aan de raad.
2. Nadere regels Jeugdhulp vaststellen onder
voorbehoud van de vaststelling van de verordening
door de raad.
3. Werkinstructies over de onderwerpen ‘privacy’ en
‘bezwaar en beroep’ vaststellen.
13.

Domein Samenleving
Aanvraag Mezen voor borgstelling

wethouder Companjen
18.00367

Besluit:
1. In te stemmen met het verlenen van een gemeentelijke
borgstelling van € 250.000,- voor een periode van 15
jaar voor de bouw van een nieuw clubhuis voor MHC
De Mezen.
2. In te stemmen met de toekenningsbrief van de
gemeente en deze te ondertekenen.
3. In te stemmen met het ondertekenen van de akte van
borgtocht die volgt uit deze advisering.
14.

Domein Samenleving
Nota Inburgering en uitvoeringsagenda 2018-2022
Besluit:
1. De raad voor te stellen nota Inburgering en
uitvoeringsagenda 2018-2022 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de huidige situatie beschreven
in de nota Inburgering als 0-meting vast te stellen.
3. Op het moment dat de aangekondigde wetswijziging
Wet Inburgering verder uitgewerkt is, de
gemeenteraad te informeren wat dit betekent voor de
lokale uitvoering en indien nodig met een uitwerking te
komen hoe hier vorm aan te geven.

15.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Burgemeester Van Schaik
18.00375

