Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 25/09/2018 week 39.
Nr. Afdeling
Onderwerp
1. Domein Ruimte
Aanmelden bij Stichting Operatie Steenbreek

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00453

Besluit:
1. De gemeente Harderwijk aan te melden bij Stichting Operatie
Steenbreek.
2. De jaar kosten voor 2018 en 2019 (€2500, - per jaar) komen ten laste
van het begrotingssaldo.
2.

Domein Ruimte
Vaststelling de Hortus budgetsubsidie 2017

wethouder
Companjen
18.00472

Besluit:
Naar aanleiding van de ontvangen budgetverantwoording van Stichting
De Hortus, de budgetsubsidie 2017 voor Stichting De Hortus vast te
stellen op € 54.155,-.
3.

Domein Samenleving
Clientervaringsonderzoek (CEO) Jeugd

Wethouder Van
Noort
18.00467

Besluit:
1. Kennis te nemen van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd.
2. Het Cliëntervaringsonderzoek ter informatie naar de Raad te sturen
via lijst ingekomen stukken.
4.

Domein Samenleving
Transformatiefonds jeugd

Wethouder Van
Noort
18.00469

Besluit:
De aanvraag Transformatieplan Samenwerking Noord Veluwe in te
dienen, samen met de andere SNV gemeenten, overeenkomstig de
bijlage.
5.

Domein Samenleving
Rapportage interventieopdracht
Besluit:
1. Kennis te nemen van Rapportage Interventieopdracht.
2. De Rapportage ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad
via de lijst ingekomen stukken.

Wethouder Van
Noort
18.00470
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6. Domein Bestuur en Organisatie
Aangepaste Themarekening 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00479

Besluit:
1. De raad voor te stellen over te gaan tot vaststelling van de aangepaste
Themarekening 2017 en daarin ten opzichte van de besluitvorming d.d.
12 juli 2018 de volgende gewijzigde besluiten te nemen:
a. De lasten en baten van de Themarekening 2017 vast te stellen
(kolom nieuwe versie 1 november 2018):
Onderwerp

Nieuw versie 1
november 2018

Oud versie 12
juli 2018

Wijziging

Baten

€ 134.657.000

€ 131.883.000

€ 2.774.000

Lasten

€ 136.571.000

€ 132.623.000

€ 3.948.000

Nadelige saldo
voor resultaatbestemming

€

1.914.000

€

740.000

€ -1.174.000

Voordelige saldo
dotaties en
onttrekkingen
reserves

€ 10.812.000

€

8.868.000

€ 1.944.000

Voordelige saldo na
resultaatsbestemming

€

8.898.000

€

8.128.000

€

Correcties als gevolg
van
budgetoverheveling
en vorming reserves

€

-7.704.000

€ -5.704.000

770.000

€ -2.000.000

€ 1.194.000
€ 2.424.000
€ -1.230.000
Netto voordelig
resultaat
b. De activa en passiva van de balans per 31 december 2017 als volgt

vast te stellen:
Onderwerp

2.

3.
4.

Nieuw versie 1
november
2018

Oud versie 12
juli 2018

Wijziging

Activa

€ 227.893.000

€ 224.124.000

€ 3.769.000

Passiva

€ 227.893.000

€ 224.124.000

€ 3.769.000

De raad voor te stellen het positieve resultaat ad € 8.898.000
(€ 4.161.000 algemene dienst, was in de versie van 12 juli 2018
€ 4.856.000 en € 4.737.000 binnen de grondexploitaties, was in de versie van
12 juli 2018 € 3.272.000) ten gunste te brengen van de algemene reserve.
De raad voor te stellen € 2.000.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen
bestemmingsreserve duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III.
De raad voor te stellen Job Ike te benoemen als kredietbeheerder van
renovatie stadhuis.
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7. Domein Ruimte
Parkeerscenario’s
Besluit:
1. Om te kiezen voor scenario 2: met 2 uur gratis parkeren voor lang
parkeren en 1 uur gratis parkeren voor kort parkeren, zoals
beschreven in de notitie Parkeerscenario’s (zie bijlage: notitie
Parkeerscenario’s).
Aanvullend op scenario 2:
2. Het aanwijzen van één parkeertarief voor zones: A en B (€1,90,
2019).
3. Het verlagen van de tarieven van de parkeervergunningen met circa
30%, conform de tarieventabel, zoals opgenomen in de bijlage:
notitie Parkeerscenario’s.
4. Het aanwijzen van één periode van betaald parkeren van 8.00 uur
tot 21.00 uur, maandag t/m zondag.
5. Het opheffen van betaald parkeren Kerkplein en Smeepoortstraat en
deze vervangen door: parkeren uitsluitend voor vergunninghouders
bewoners (locatie Kerkplein) en een blauwe-zone (locatie
Smeepoortstraat).
6. Het aanwijzen van betaald parkeren op parkeerterrein Havendijk P1
in plaats van een blauwe-zone.
7. De tarieventabel als uitgangspunt nemen voor de
belastingverordening parkeergelden 2019, zoalsopgenomen in de
bijlage: notitie Parkeerscenario’s.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00468

