Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 16/10/2018 week 42.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota CAO
gemeenten

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00481

Besluit:
In te stemmen met de uitgangspunten van de concept arbeidsvoorwaardennota cao gemeenten 2019
(= ledenraadpleging 1).
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Marie Curiestraat Pasteurhaven containers

wethouder Companjen
18.00487

Besluit:
1. De rode container die ongeveer 4,5 jaar geleden al is
geplaatst bij het schip aan de Marie Curiestraat 30MS,
gelet op het vertrouwensbeginsel onder voorwaarden
te gedogen voor de duur dat het schip op deze locatie
mag liggen, of zoveel eerder als de ligplaats feitelijk
wordt beëindigd, waarbij uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat de container niet op de nieuwe locatie
van het schip mag terugkeren.
2. Handhavend op te treden tegen de twee witte
containers recent (zomer 2018) geplaatst zijn, omdat
het vertrouwensbeginsel hier niet aan handhaving in
de weg staat.
3. De directeur van het domein Bestuur & Organisatie
machtigen om de uitvoeringscorrespondentie inzake
de onder 1. en 2 genoemde besluiten te ondertekenen,
alsmede de besluiten zelf.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Brugdagen 2019
Besluit:
1. Maandag 31 december 2018, vrijdag 31 mei 2019 en
vrijdag 27 december 2019 aan te wijzen als brugdag.
2. Het besluit onder punt 1 ter instemming voor te leggen
aan de Ondernemingsraad.

Wethouder De Jong
18.00500

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. Dat als de Ondernemingsraad ongewijzigd met het
besluit instemt, het voorgenomen besluit direct als
definitief besluit kan worden gezien.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Bestuur en Organisatie
Septembercirculaire Gemeentefonds 2018

Wethouder De Jong
18.00505

Besluit:
1. De Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De raad per brief te informeren over de effecten
op de algemene uitkering Gemeentefonds voor
de raadsvergadering van 8 november 2018.
3. De raad voor te stellen de effecten voor de
jaarschijven 2017 en 2018 te betrekken bij de
Themarekening 2018.
4. De raad voor te stellen de effecten voor de
jaarschijven 2019-2022 via een begrotingswijzing
te verwerken in de Themabegroting 2019-2022.
5. De loon- en prijscompensatie voor de gesubsidieerde
instellingen vast te stellen op 3,25%.
6. De raad voor te stellen de financiële effecten van
de jaarlijkse indexering gesubsidieerde instellingen
ten laste te brengen van de hiervoor opgenomen
Stelpost subsidie externe instellingen.
5.

Domein Bestuur en Organisatie
Modernisering HRM instrumenten: wijziging
gesprekkencyclus en beloningsbeleid
Besluit:
1. Met ingang van 1 januari 2019 de huidige R & O cyclus
en bijbehorende regeling te beëindigen.
2. Met ingang van 1 januari 2019 in te steken op het
voeren van jaarlijkse gesprekken met de medewerkers,
waarbij een beoordelingsgesprek alleen wordt gevoerd
als er een rechtspositionele noodzaak voor is, conform
de nieuwe beoordelingsregeling vast te stellen,
bijlage I.
3. Met ingang van 1 januari 2019 een nieuwe
beloningsregeling (uitwerkingsbepaling hoofdstuk 3)
vast te stellen, conform bijlage II en de hui dige
bepalingen te laten vervallen.
4. De besluiten onder 1-3 voor te leggen aan het
Georganiseerd Overleg ter verkrijging van
overeenstemming.

Wethouder De Jong
18.00507
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Nr.
6.

7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar aangaande last onder dwangsom

Portefeuillehouder
Nummer
wethouder Companjen
18.00494

Besluit:
1. Het bezwaarschrift, in afwijking van het advies van
de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, van
De Kempenaer Advocaten tegen ons besluit de dato
18 april 2018 ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit na heroverweging in bezwaar in
stand te laten onder aanvulling van de motivering.
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen
omdat het bestreden besluit niet wordt herroepen
wegens een aan het bestuursorgaan toe te rekenen
onrechtmatigheid.

Intern beraad en
persoonsgegevens niet
openbaar, zie ook bijlagen
[geanonimiseerd]

Domein Ruimte
Beantwoording motie verruiming regeling verduurzaming
sportaccommodaties

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00506

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de motie
‘Verruiming revolverend fonds verduurzaming
sportverenigingen’ conform brief.
8.

Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied - Landgoed
Molenweg
Besluit:
1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan "
Buitengebied - Landgoed Molenweg", bestaande uit de
geometrische planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0243.BP00199-0003 met
bijbehorende bestanden, ongewijzigd vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 W ro vast te stellen voor
het project Landgoed Molenweg.
3. Om hogere grenswaarde vast te stellen voor een
nieuw te bouwen woning aan de Molenweg 46
ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder en
ingevolge artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder.

Wethouder De Jong
18.00508
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Nr.
9.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Programma en overzicht 2019 onderwijshuisvesting PO,
(V)SO en VO

Portefeuillehouder
Nummer
wethouder Companjen
18.00504

Besluit:
1. Het Programma en Overzicht 2019 vast te stellen
zoals opgenomen in bijlage 1.
2. a. Het bekostigingsplafond van de voorzieningen
in de onderwijshuisvesting voor 2019 voor het Primair
Onderwijs vast te stellen op € 119.351, -;
b. Het bekostigingsplafond van de voorzieningen
in de onderwijshuisvesting voor 2019 voor het
Voortgezet en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
vast te stellen op € 12.500,-.
10.

Domein Samenleving
Intentieverklaring Brede regeling combinatiefuncties

wethouder Companjen
18.00493

Besluit:
1. In te stemmen met de Verklaring deelname Brede
regeling combinatiefuncties 2019-2022, waarin een
uitbreiding van de regeling wordt gevraagd van 140%
en deze te ondertekenen voor 15 oktober 2018.
2. In te stemmen met de afspraken Brede regeling
combinatiefuncties 2019-2023 in Harderwijk.
3. De daarvoor benodigde financiële middelen van
€ 85.000,- per jaar te betrekken bij de Kadernota
2020-2023.
11.

Domein Samenleving
Keuze variant nieuwbouw zwembad de Sypel
Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
uitwerking van de nieuwbouw voor zwembad de Sypel
in de zwembadconfiguratie 575m2 opgeplust met
medisch-therapeutisch,FUN en mogelijkheid voor
regionale wedstrijden.
2. De raad voor te stellen in te stemmen om de
nieuwbouw van het zwembad volledig energieneutraal,
oftewel “nul op de meter”, te realiseren.
3. De opgave voor de realisatie van “nul op de meter”,
wat buiten de nieuwbouw van het zwembad
gerealiseerd moet worden, te beleggen bij Domein
Ruimte. Het daarvoor benodigde bedrag wordt door
Domein Ruimte betrokken bij de kadernota.

wethouder Companjen
18.00510
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
4. Een aanvullend onderzoek te doen naar maatregelen
om het overige deel van sportcomplex De Sypel
(bestaande uit het buitenbad en sporthallen) te
verduurzamen. Dit wordt tevens ingevuld door
Domein Ruimte. De resultaten hiervan worden
betrokken bij de kadernota.
5. De raad voor te stellen in te stemmen met een
gefaseerde realisatie waarbij het huidige wedstrijdbad
en recreatiebad tijdens de bouw gedeeltelijk dan wel
zoveel geopend blijft.
6. De raad voor te stellen om als richtlijn voor de
voorgestelde configuratie (incl. FUN en “nul op de
meter”) uit te gaan van een extra benodigd bedrag
voor de jaarlijkse exploitatie begroting van € 74.000,=.
Daarnaast een jaarlijkse dotatie voor het planmatig
groot onderhoud van € 127.500,=. Deze bedragen
worden betrokken bij de eerstvolgende kadernota.
7. De raad voor te stellen om opdracht te geven voor
de voorbereiding van de aanbesteding.
8. De raad voor te stellen een aanvullend onderzoek
uit te voeren voor invulling van het te slopen gedeelte
in combinatie met marktpartijen en in samenhang met
de positionering van de horecafunctie, passend binnen
de functie van het sportcomplex.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer

