Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/09/2018 week 38.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Algemene plaatselijke verordening vaststellen

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
18.00456

Besluit:
1. De raad voor te stellen ‘Het Eindverslag Inspraak
ontwerp Algemene plaatselijke verordening Harderwijk’
vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om de ‘Algemene plaatselijke
verordening Harderwijk’ vast te stellen.
3. De raad voor te stellen om de ‘Algemene plaatselijke
verordening Harderwijk’, vastgesteld op 1 juni 2017, in
te trekken.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Eerste begrotingswijziging Meerinzicht 2018

Wethouder De Jong
18.00459

Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen
met de eerste begrotingswijziging Meerinzicht 2018
en de financiële consequenties 2018 op te nemen
in de MARAP/BERAP 2018 en de structurele financiële
consequenties rechtstreeks te ramen in de
Themabegroting 2019 – 2022 onder de toevoeging dat in
de commissie Beleid Algemeen op 5 juli jongsleden door
de portefeuillehouder een toezegging is gedaan over het
te volgen behandelingsproces betreffende de planning- en
controlcyclusdocumenten Meerinzicht en dat het gesprek
hierover met de gemeenteraad nog gaande is.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Verwerkersovereenkomst Samenwerking Noord
Veluwe/Leerplicht&RMC en Jeugd
Besluit:
1. De Verwerkersovereenkomst Samenwerking NoordVeluwe / Leerlingzaken plus bijlagen te sluiten.
2. De Verwerkersovereenkomst Samenwerking Noord Veluwe / Jeugd plus bijlagen te sluiten.

Wethouder Van Noort
18.00460

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. De verwerkersovereenkomst te hanteren als format
voor uitvoeringstaken in de samenwerking.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Ruimte
Schriftelijke vragen van de fractie PvdA over gebruik
glyfosaat mbt bestrijding Japanse duizendknoop

Wethouder De Jong
18.00452

Besluit:
Instemmen met de beantwoording middels brief.
5.

Domein Ruimte
Plankosten grondexploitatie Lorentz III, 2018
Besluit:
1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen ten bedrage van € 227.000,- ten behoeve van
de plankosten Lorentz III, jaarschijf 2018.
2. Het desbetreffende bedrag te dekken uit de post
plankosten van de grondexploitatie Lorentz III.

6.

Domein Ruimte
Plankosten Grondexploitatie Drielanden, 2018

Wethouder Van der WalZeggelink
18.00461
Bijlage vertrouwelijk

Wethouder Van der WalZeggelink
18.00462

Besluit:
1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen ten bedrage van € 332.000,- ten behoeve van
de plankosten Drielanden (deelgebied Harderweide).
Het desbetreffende bedrag te dekken uit de post
plankosten van de grondexploitatie Drielanden
(deelgebied Harderweide).
2. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen ten bedrage van € 60.000,- ten behoeve van
de plankosten Drielanden (deelgebied Groene Zoom).
3. Het desbetreffende bedrag te dekken uit de post
plankosten van de grondexploitatie Drielanden
(deelgebied Groene Zoom).
7.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke van fractie PvdA over de
regelingen Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.

8.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van Noort
18.00457

