Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 09/10/2018 week 41.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Kredieten kadernota 2018-2022 beschikbaar stellen

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00492

Besluit:
De raad voor te stellen om de kredieten i.v.m.
investeringen nieuw beleid die aangemeld zijn bij de
kadernota 2018-2022 formeel beschikbaar te stellen.
2.

Domein Ruimte
Ooster mheenweg 30a, uitbreiden bijgebouw middels een
overkapping

Wethouder De Jong
18.00482

Besluit:
1. Besluiten om in afwijking van het vigerende
bestemmingsplan “Reparatieplan Hierden Dorp”
mee te werken aan het uitbreiden van het bijgebouw
middels een overkapping op 2 kolommen.
2. De directeur domein Ruimte mandateren te beslissen
op de aanvraag omgevingsvergunning.
3.

Domein Ruimte
Extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Besluit:
1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen van € 150.000,- voor het plaatsen van extra
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
1.2 De raad voor te stellen de jaarlijkse kapitaallasten
ad € 10.750,- te dekken uit een evenredige verlaging
van het budget energielasten en de begroting
overeenkomstig aanpassen
1.3 De raad voor te stellen het nettoresultaat toe te
voegen aan de reserve verduurzaming gemeentelijk
vastgoed.
2. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Raad, e en
aanvullende opdracht te verstrekken aan de firma
Cobalt ten behoeve van de plaatsing van extra
zonnepanelen op het Stadhuis, de Sportzaal
Stadsweiden en Sporthal De Sypel. Het betreft hierbij
een optimalisatie van de huidige opdracht waarmee
meer zonnepanelen op dezelfde daken gelegd kunnen.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00496

-2-

Nr.
4.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Stand van zaken ontwikkeling Dolfinarium eiland

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00498

Besluit:
De raad via brief informeren over de stand van zaken
ontwikkeling Dolfinariumeiland.
5.

Domein Samenleving
Beleidsnota "Meedoen moet Kunnen" cultuur en sport
middel tot participatie

Wethouder Van Noort
18.00491

Besluit:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het
beleidsvoorstel Cultuur “Meedoen moet Kunnen”
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het
uitvoeringsplan en financieringsvoorstel voor de
tweejarige pilot “Meedoen moet Kunnen”
3. De raad te verzoeken deze beleidsnotitie en het
uitvoeringsplan vast te stellen en de kosten van de
tweejarige pilot “Meedoen moet Kunnen” (€ 50.000
per jaar) te dekken uit de bestemmingsreserve Sociaal
Domein.
6.

Domein Samenleving
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Uniek
Sporten

wethouder Companjen
18.00495

Besluit:
1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst
met Uniek Sporten en deze te ondertekenen namens
de gemeenten op de noord Veluwe.
2. te mandateren voor de ondertekening namens het
college.
De burgemeester besluit, als afzonderlijk
bestuursorgaan, op grond van artikel 171 van de
Gemeentewet aan Wethouder, M.E. Companjen
volmacht te verlenen voor de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst.
7.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie PvdA over
Kwetsbare jongeren hebben begeleiding nodig.
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.

Wethouder Van Noort
18.00497

-3-

Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Stadsbedrijf
Motie Harderwijk Zoemt

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00473

Besluit:
De raad te informeren over de uitvoering van de motie
Harderwijk Zoemt middels bijgevoegde brief met kenmerk
18h0007207.
9.

Domein Ruimte
Ontwerpwijzigingsplan Hierden Dorp - Zuiderzeestraatweg
95

Wethouder De Jong
18.00489

m.u.v. de bedragen in de
Besluit:
anterieure overeenkomst
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Hierden
Dorp - Zuiderzeestraatweg 95,
NL.IMRO.0243.WP00221-0001.
2. Het ontwerpwijzigingsplan Hierden Dorp Zuiderzeestraatweg 95 vrij te geven voor het
vooroverleg en de terinzagelegging.
3. Geen inspraak toe te passen op het
ontwerpwijzigingsplan Hierden Dorp Zuiderzeestraatweg 95.
4. Een anterieure overeenkomst te sluiten met de
initiatiefnemer waar in alle verplichtingen, kosten en
financiële afspraken zijn opgenomen tussen
initiatiefnemer en gemeente. De ruimtelijke procedure
start pas na ondertekening van de overeenkomst en na
betaling van de financiële verplichtingen.
5. Om hogere grenswaarde vast te stellen voor een
nieuw te bouwen woning aan de Zuiderzeestraatweg
95, ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder en
ingevolge artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder, en
het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop
betrekking hebbende stukken, op de gebruikelijke
wijze ter inzage te leggen.
10.

Uitnodigingen conform advies secretaris

