Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 02/10/2018 week 40.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Toestemming plaatsen zonnepanelen pand Tweede
Parallelweg 1A

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00478

Besluit:
Het bestuur van Rijvereniging De Randmeerruiters onder
voorwaarden toestemming verlenen voor verhuur van de
daken van de rijhallen op het perceel Tweede Parallelweg
1A, voor het kunnen plaatsen van zonnepanelen.
2.

Domein Samenleving
Vaststellen Regeling Briefadres

Burgemeester Van Schaik
18.00455

Besluit:
1. Vast te stellen de Regeling briefadres gemeente
Harderwijk 2018.
2. In te trekken de Regeling briefadres gemeente
Harderwijk 2015.
3.

Domein Samenleving
Informeren raad over voortgang Stad als Podium

Wethouder Van Noort
18.00477

Besluit:
De raad tussentijds te informeren over de stand van zaken
rond het project Stad als Podium (uitvoering van
raadsbesluit van 14 september 2017) door het ter
kennisname sturen van een brief die als bijlage bij dit
voorstel is gevoegd.
4.

Domein Bestuur en Organisatie
Themabegroting 2019-2022

Wethouder De Jong
18.00483

Besluit:
na persuur 12 oktober 2018
1. De raad voor te stellen de Themabegroting 2019 –
2022 vast te stellen inclusief de volgende specifieke
beslispunten.
2. De raad voor te stellen de algemene reserve in te
zetten voor een bedrag van € 4.022.100,- voor dekking
van de incidentele posten nieuw beleid in de jaarschijf
2019.
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3. De raad voor te stellen de stelpost kortingen
gemeentefonds voor de jaren 2020, 2021 en 2022 in te
zetten als incidenteel dekkingsmiddel voor een bedrag
van € 2.276.500,-.
4. De raad voor te stellen de bestemmingsreserve
transities sociaal domein voor een bedrag van
€ 1.390.000,- in te zetten voor posten nieuw beleid.
5. De raad voor te stellen de teruggaaf van de
voorziening afvalstoffenheffing te bepalen op € 7,50
per huishouden.
6. De raad voor te stellen de investeringen voor
jaarschrijf 2019 zoals zijn opgenomen in het
meerjareninvesteringsplan (MIP) 2019 (hoofdstuk 5.1)
vast te stellen en hiermee de aangegeven kredieten
beschikbaar te stellen.
7. De raad voor te stellen voor de volgende investeringen
een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de
kapitaallasten:
- Uitvoeren visie gebied Wellen/Stille wei € 1.250.000,- Verkeersveiligheid Wittenhagen € 250.000, - Aanlichten Zeebeer € 45.000,- Vlot bij strandeiland € 40.000,- Fijnstofvangers € 65.000,- Bankjes voor ouderen € 40.000,8. De raad voor te stellen de koppeling tussen inkomst en
en uitgaven binnen het sociaal domein los te laten
omdat de integratie-uitkering sociaal domein vanaf
2019 grotendeels is opgegaan in de algemene
uitkering.
9. De raad voor te stellen de bestemmingsreserve
Lorentz vrij te laten vallen en het saldo van
€ 484.274,- toe te voegen aan de algemene reserve.

5.

Domein Bestuur en Organisatie
Communicatiebeleidsplan Aanpakken met ambitie
Besluit:
1. Kennisnemen van het communicatiebeleid 'Aanpakken
met ambitie'.
2. Kennisnemen van het uitvoeringsplaninzake de
beantwoording van de motie communicatie.
3. Instemmen met de aanvraag van € 50.000,(incidenteel) voor het op korte termijn realiseren van
axtiepunt 1 uit het uitvoeringsplan van de motie
communicatie.
Dit bedrag eenmalig in de begroting laten opnemen.

6.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Burgemeester Van Schaik
18.00485

