Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 21/08/2018 week 34.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Leerplicht/RMC: aanwijsbesluit, ambtsinstructie,
ondermandaatbesluit

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00400

Besluit:
1. Tot aanwijzing van de binnen Meerinzicht als
’consulent leerplicht/RMC’ aangestelde medewerkers
als leerplichtambtenaren bedoeld in artikel 16 van de
Leerplicht 1969 en hen te belasten met het toezicht op
de naleving van de bij of krachtens de Leerplichtwet
1969 gegeven voorschriften voor de gemeenten
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek,
Putten en Zeewolde, onder gelijktijdige intrekking van
het eerder genomen aanwijzingsbesluit van 19
december 2017 (registratienummer: 02430000009658 /
02430000027275) en de inwerkingtreding ervan te
bepalen op 1 september 2018.
2. De ‘Ambtsinstructie Leerplicht/RMC Samenwerking
Noord Veluwe en Zeewolde 2018’ vast te stellen.
3. Het ‘Ondermandaatbesluit Leerplicht en RMC
Harderwijk 2018, bevoegdheden Putten naar
Meerinzicht’ vast te stellen.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Meicirculaire Gemeentefonds 2018
Besluit:
1. De Meicirculaire Gemeentefonds 2018 voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De financiële effecten voor 2018 te betrekken bij de
Management- en bestuursrapportage 2018.
3. De meerjarige uitkomsten voor de jaren 2019 -2022 te
verwerken in de Themabegroting 2019-2022.
4. Ter kennisname aan de raad via lijst ingekomen
stukken en per brief te informeren.

Wethouder De Jong
18.00388
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Nr.
3.

4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar tijdelijke omgevingsvergunning

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00402

Besluit:
1. De vier bezwaarschriften, ingediend tegen de tijdelijke
omgevingsvergunning voor herinrichting
zomerkennels aan de Leuvenumseweg 70, gegrond te
verklaren.
2. Het bestreden besluit, de tijdelijke
omgevingsvergunning de dato 1 maart 2018, kenmerk
W2017-0527, zoals gewijzigd bij besluit van 20 juni
2018, te herroepen, gezien het advies van de
bezwarencommissie.
3. In verband met de onder 2. bedoelde herroeping
tegelijkertijd een nieuw besluit in de plaats te stellen,
zijnde een weigering van de gevraagde tijdelijke
omgevingsvergunning, gezien het advies van de
bezwarencommissie.
4. Ingevolge artikel 10.20.3 Legesverordening Harderwijk
2018 50% van de betaalde leges ad. € 270,95, zijnde
een bedrag ad. € 135,47 terug te betalen aan
aanvrager.
5. De uitkomsten van het akoestisch onderzoek af te
wachten en de resultaten hiervan te delen met de
raad.

m.u.v. perssoonsgegevens

Domein Ruimte
Afwijken bestemmingsplan Zuiderzeestraat 90

Wethouder De Jong
18.00404

Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen om de
caravanstalling gelegen aan de zuiderzeestraatweg
90 tot 1000 vierkante meter te legaliseren in afwijking
van het vastgestelde beleid voor buitengebied
Hierden.
2. Inwoning in principe toe te staan als aangetoond kan
worden dat dit geen belemmeringen oplevert voor
omliggende (agrarische) bedrijven en als de
hoofdvorm en gevel van het woonhuis behouden blijft.
5.

Domein Ruimte
Rook- en stookverbod zomer 2018
Besluit:
1. Het in mandaat genomen besluit de dato 26 juli 2018
om op grond van artikel 2:18 APV een rookverbod in te
stellen, te bekrachtigen.

Burgemeester Van Schaik
18.00406

-3-

Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
2. De bevoegdheid om te besluiten over het instellen en
opheffen van een rookverbod op grond van artikel 2:18
APV te mandateren aan elke domeindirecteur,
hieronder is ook begrepen het opheffen van het onder
1. genoemde besluit.
3. Te bepalen dat de publicatie van de op basis van
beslispunt 2 in mandaat genomen besluiten, ook via
het Elektronisch Gemeenteblad van Harderwijk kan
plaatsvinden, conform de mogelijkheid die artikel 3:42
lid 2 Awb daarvoor biedt.

6.

Domein Ruimte
Voortgangsrapportage Waterfront

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00407

Besluit:
In te stemmen met de brief aan de raad over de nieuwe
wijze van rapporteren over de voortgang van het project
Waterfront.
7.

Domein Ruimte
Mandaatbesluit ontbreken quorum
Besluit:
1. In (reces)perioden van het college, indien er geen
quorum is de (loco)burgemeester op te dragen om,
gehoord de andere aanwezige leden van het college,
namens het college alle noodzakelijke besluiten te
nemen die ter vergadering worden voorgelegd aan het
college.
2. De onder beslispunt 1. genoemde mandatering geldt
niet indien, naar het oordeel van de (loco)
gemeentesecretaris, de aard van de gevraagde
beslissing of de Algemene wet bestuursrecht zich
daartegen verzet.
3. Het onder beslispunt 1. genoemde besluit treedt in
werking na bekendmaking en eindigt op het tijdstip als
bedoeld in artikel 42 Gemeentewet.
4. Te bepalen dat de publicatie van de op basis van
beslispunt 1. in mandaat genomen besluiten, ook via
het Elektronisch Gemeenteblad van Harderwijk kan
plaatsvinden, conform de mogelijkheid die artikel 3:42
lid 2 Awb daarvoor biedt.

Wethouder De Jong
18.00408
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar
Besluit:
1. Het bezwaarschrift d.d. 16 april 2018, tegen ons
besluit de dato 8 maart 2018, met kenmerk W 20170509 / 17h00010140, gegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit, de omgevingsvergunning de
dato 8 maart 2018, met kenmerk W2017-0509 /
17h00010140 inhoudende een omgevingsvergunning
voor het plaatsen van ondergrondse containers op vijf
locaties, op grond van artikel 7.11 tweede lid Awb te
herroepen en daarvoor een nieuw besluit in de plaats
te stellen, inhoudende de verlening van een
omgevingsvergunning voor vier in plaats van vijf
locaties (de locatie Strandboulevard 10 komt te
vervallen).
3. Het verzoek tot vergoeding van de
proceskostenvergoeding conform het advies van
de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie ad.
€ 1.002,-- aan proceskostenvergoeding toekennen.
4. De directeur Domein Ruimte te mandateren voor de
afhandeling van de beslissing op bezwaar.

9.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00409

