Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 11/09/2018 week 37.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Management- en Bestuursrapportage 2018

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00443

Besluit:
1. Kennis te nemen van de Managementrapportage 2018.
2. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018.
3. De raad voor te stellen de Bestuursrapportage 2018
vast te stellen.
2.

Domein Samenleving
Intentieverklaring mbt bidboek Pension Harderwijk

Wethouder Van Noort
18.00442

Besluit:
Op verzoek van de Stichting Stadsmuseum Harderwijk een
intentieverklaring af te geven met betrekking tot het
bidboek Pension Harderwijk van het Stadsmuseum.
3.

Domein Samenleving
Beantwoording van schriftelijke vragen van fractie PVDA
over collectieve aanvullende verzekering minima

Wethouder Van Noort
18.00441

Besluit:
Instemmen met de beantwoording middels brief.
4.

Domein Ruimte
Revolverend fonds verduurzaming sportverenigingen

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00449

Besluit:
De raad voor te stellen de ‘Verordening
Stimuleringsregeling verduurzaming sportaccommodaties
Harderwijk’ vast te stellen.
5.

Domein Ruimte
Start procedure Veegplan Buitengebied 2018

Wethouder De Jong
18.00448

Besluit:
1. Voor de ontwikkeling van de locaties Grensweg 1,
Zuiderzeestraatweg 65 en Zuiderzeestraatweg 79 drie
afzonderlijke anterieure overeenkomsten sluiten met
de aanvragers/eigenaars.

m.u.v. de overeenkomsten
(vertrouwelijk)
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Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
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2. Instemmen met de verkoop van een perceel grond
aansluitend aan Zuiderzeestraatweg 79 (A4627 ged.),
zoals opgenomen in de anterieure overeenkomst.
3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Veegplan Buitengebied 2018’
(NL.IMRO.0243.BP00192-0001), het bestemmingsplan
vrij te geven voor vooroverleg en het bestemmingsplan
in ontwerp ter inzage te leggen.

6.

Domein Ruimte
Principebesluit Wijtgraaf 35

Wethouder De Jong
18.00440

Besluit:
1. de bereidheid te uitspreken in principe medewerking te
verlenen aan het planologisch mogelijk maken van een
extra woning op het perceel Wijtgraaf 35, zoals
omschreven in het alternatief;
2. een anterieure overeenkomst op te laten stellen waarin
alle verplichtingen, kosten en financiële afspraken
worden opgenomen tussen initiatiefnemer en
gemeente.
7.

Domein Ruimte
Budgetaanvraag diverse onderzoeken gemeentelijke
watertaken

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00439

Besluit:
1. De raad voor te stellen eenmalige budget toe te
kennen van €37.750,-, exclusief compensabele BTW
voor de dekking van kosten voor adviesdiensten voor
een viertal onderzoeken in relatie tot de wettelijk
verplichte gemeentelijke watertaken.
2. Dit ten laste te brengen van de onderhoudsegalisatie
voorziening “gemeentelijke watertaken, periodiek
terugkerende planvorming”.
8.

Domein Ruimte
Start procedure ontwerpbestemmingsplan Hierden Bosch Molenweg 30
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
“Hierden Bosch – Molenweg 30”.
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Hierden Bosch –
Molenweg 30” vrij te geven voor terinzagelegging.
3. Gelijktijdig vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit
ruimtelijke ordening toe te passen op het ontwerpbestemmingsplan “Hierden Bosch – Molenweg 30”.

Wethouder De Jong
18.00437
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Afdeling
Onderwerp
4. Geen inspraak toe te passen op het ontwerpbestemmingsplan “Hierden Bosch – Molenweg 30”
(postzegelbestemmingsplan).

Portefeuillehouder
Nummer

9.

Domein Ruimte
Duurzaamheidssubsidie AWL

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00436

Besluit:
Op grond van de subsidieregeling
Duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad – Lorentz
III - een subsidie beschikbaar te stellen aan Nobel Aktief
B.V. (AWL Techniek) ter hoogte van € 150.000,-.
10.

Domein Ruimte
Beleidsverruiming natuurlijk voorkomend arseen

wethouder Companjen
18.00328

Besluit:
1. in te stemmen met de Aanpassing nota bodembeheer
voor arseen:
de lokale maximale waarde vast stellen op 215 mg/kg
d.s. voor arseen bij grootschalige bodemtoepassing;
2. het concept van de Aanpassing nota bodembeheer
voor arseen conform de Inspraakverordening ter
inzage te leggen.
11.

Domein Bestuur en Organisatie
Aandelenoverdracht Afvalsturing Friesland NV
Besluit:
1. tot het voornemen om in verband met de opheffing van
Regio Noord-Veluwe 108 aandelen Afvalsturing
Friesland NV over te nemen van Regio Noord -Veluwe;
2. de gemeenteraad voor te stellen om geen wensen en
bedenkingen kenbaar te maken tegen de voorgenomen
overname door de gemeente Harderwijk van 108
aandelen Afvalsturing Friesland NV (artikel 160,
tweede lid van de Gemeentewet) van Regio NoordVeluwe;
3. na besluitvorming door de gemeenteraad de
aandelenoverdracht opnieuw te agenderen voor
definitieve besluitvorming.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00434

