Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 04/09/2018 week 36.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Nationale Ombudsman en klachtbehandeling

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
18.00423

Besluit:
1. De raad voor te stellen om voor het tweedelijns
klachtrecht formeel aan te sluiten bij de Nationale
Ombudsman.
2. Klachtbehandelaars aan te (laten) wijzen volgens het
overzicht in het document ‘Klachtbehandelaars
gemeente Harderwijk’.
3. De raad voor te stellen klachtbehandelaars aan te
wijzen volgens het overzicht in het document
‘Klachtbehandelaars gemeente Harderwijk’.
4. De raad voor te stellen om de ‘Verordening
Ombudscommissie gemeente Harderwijk 2005’ en de
‘Regeling interne behandeling van klachten gemeente
Harderwijk’ in te trekken.
2.

Domein Ruimte
Motie dag van de duurzaamheid

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00432

Besluit:
Om lokale organisaties financieel te kunnen ondersteunen
bij een activiteit op de Dag van de Duurzaamheid, er geen
subsidieregeling wordt opgesteld, maar maatwerk wordt
geleverd.
3.

Domein Ruimte
Pilot tijdelijke ligplaatsen historishe schepen
Besluit:
1. mee te werken aan de pilot tijdelijke ligplaatsen voor
maximaal 2 historische schepen, waaronder de Roek,
in de Vissershaven;
2. voor het toekennen van een ligplaats voor een tweede
historisch schip de directeur domein Ruimte te
mandateren;
3. een financiële bijdrage voor de pilot beschikbaar te
stellen van maximaal € 10.000,- te dekken uit
bestaand budget;

Wethouder De Jong
18.00428

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. aan de ligplaats de voorwaarden te verbinden zoals
genoemd in de bijlage bij dit voorstel.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Ruimte
Verkoop grond Harderwijkerweg

Wethouder De Jong
18.00425

Besluit:
Aan Vandenbrink Onroerend Goed B.V. te verkopen een
perceel grond, gelegen nabij de Harderwijkerweg 266, ter
grootte van ongeveer 707 m2.

met uitzondering van de
vertrouwelijke bijlage

Domein Ruimte
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA over
verkeersdoorstroming en - veiligheid Lorentzstraat en
Stephensonstraat

Wethouder De Jong
18.00424

5.

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

Domein Ruimte
Wethouder De Jong
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied - 18.00422
Duinweg 10 en Lage Enkweg 15
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied - Duinweg 10
en Lage Enkweg 15”, bestaande uit de geometrische
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0243.BP00198-0003.gml met bijbehorende
bestanden, ongewijzigd vast te stellen.
2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

7.

Domein Ruimte
Kredietaanvraag verkeersmaatregel Groene Zoom
Besluit:
De raad voor te stellen bij begrotingswijziging een krediet
beschikbaar te stellen van € 25.000,- (exclusief BTW) voor
het aanleggen van een verkeersmaatregel in de Fokko
Kortlanglaan / Horloseweg en dit ten laste te brengen van
de grondexploitatie Drielanden, deelexploitatie Groene
Zoom.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00420
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Verzoek bestemmingswijziging Hervormde kerk Hierden

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00417

Besluit:
1. In principe medewerking te verlenen om de
bestemming van de Zuiderzeestraatweg 149 te
wijzigen naar ‘wonen’ en woningbouw als uitvoering
van de woonvisie mogelijk te maken onder
voorwaarden zoals opgenomen in bijlage I.
2. In principe medewerking te verlenen om de
bestemming van de pastorie aan de
Zuiderzeestraatweg 151 te wijzigen naar
‘maatschappelijk’ onder voorwaarden zoals
opgenomen in bijlage I.
3. Een intentieovereenkomst op te laten stellen, waarin
het financiële (kostenverhaal) en procesmatige
afspraken worden opgenomen met betrokken
initiatiefnemer.
9.

Domein Samenleving
Intentieverklaring Krachtig en Kleurrijk Harderwijk
Besluit:
1. Kennis te nemen met de Intentieverklaring Krachtig en
Kleurrijk Harderwijk.
2. In te stemmen met het ondertekenen van de
intentieverklaring 2018-2022 rondom lokale
samenwerkingsalliantie.

10.

Uitnodigingen conform advies secretaris

wethouder Companjen
18.00427

