Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 30/10/2018 week 44.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Parkeerscenario's (herziene versie)

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00533

Besluit:
1. Om te kiezen voor scenario 2, met daarin opgenomen
een uitbreiding van 2 uur gratis parkeren voor de
parkeerlocaties: Klooster, Selhorstweg en
Vuldersbrink.
2. De tarieven van de parkeervergunningen te verlage n
met circa 30%, conform de tarieventabel zoals
opgenomen in de bijlage Parkeerscenario’s.
3. Eén parkeertarief aan te wijzen voor de zones: A en B
(€1,90, 2019).
4. Eén periode van betaald parkeren aan te wijzen van
8.00 uur tot 21.00 uur, maandag t/m zondag.
5. Het betaald parkeren Kerkplein en Smeepoortstraat
(gedeelte Stationslaan-Vitringasingel) op te heffen en
deze te vervangen door: parkeren uitsluitend voor
vergunninghouders bewoners (locatie Kerkplein) en
een blauwe-zone (locatie Smeepoortstraat) met een
maximale parkeerduur van 1 uur.
6. Het betaald parkeren in te voeren op het
parkeerterrein Havendijk P1, in plaats van een blauwe zone.
7. De tarieventabel als uitgangspunt te nemen voor het
vaststellen van belastingverordening Parkeergelden
2019, zoals opgenomen in de bijlage:
Parkeerscenario’s.
8. Een parkeeronderzoek uit te voeren en hierover de
raad te informeren in het derde kwartaal van 2019.
2.

Domein Ruimte
Opstalontwikkeling Havendam
Besluit:
In te stemmen met de raadsbrief over de
opstalontwikkeling Havendam.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00536
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Nr.
3.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Kantorennota Harderwijk 2018

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00514

Besluit:
1. In te stemmen met de concept Kantorennota
Harderwijk 2018.
2. De concept Kantorennota Harderwijk 2018 ter inzage
te leggen.
4.

Domein Ruimte
Resultaat geluidmeting A28

wethouder Companjen
18.00524

Besluit:
1. kennis te nemen van het eindresultaat van de
geluidmeting;
2. in te stemmen met de Eindrapportage Continue
geluidmetingen A28 Harderwijk;
3. in te stemmen met de beantwoording van de vragen
van de buurtcomités;
4. Rijkswaterstaat te vragen welke maatregelen zij gaan
treffen;
5. de raad te informeren over het eindresultaat van de
geluidmetingen.
5.

Concerncontrol
Implementatieplan AVG

Wethouder De Jong
18.00517

Besluit:
1. Kennis te nemen van het implementatieplan AVG.
2. Akkoord te gaan met de vervanging bij afwezigheid
door ziekte of vakantie van de FG van Harderwijk door
de FG van Ermelo, MIZ en Ermelo en de kosten
hiervan te dekken uit het budget inhuur knelpunten van
het Stafbureau Concerncontrol.
6.

Domein Stadsbedrijf
Doorontwikkeling Stadsbedrijf (Realisatie & Beheer en
Onderhoudsbedrijf)
Besluit:
1. In te stemmen met de doorontwikkeling van het
Stadsbedrijf en hiervoor 5 fte vacature ruimte
beschikbaar te stellen en kosten neutraal te dekken uit
de detacheringsinkomsten en de beheer &
onderhoudsbudgetten.

Wethouder De Jong
18.00521
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. De jaarlijkse overschrijding van de post “ove ruren
buitendienst” structureel en kostenneutraal te dekken
uit de beheer en onderhoudsbudgetten.
3. De functie van administratief medewerker B op te
waarderen naar Adviseur A en daarmee de
mogelijkheid creëren voor een verdere
doorontwikkeling van het gehele Stadsbedrijf en dit
kostenneutraal te dekken uit de beheer en
onderhoudsbudgetten.

Portefeuillehouder
Nummer

7.

Domein Stadsbedrijf
Kapplan 2018-2019

Wethouder De Jong
18.00509

Besluit:
1. Een vergunning te verlenen voor het kappen van 143
bomen volgens de bijlagen.
2. Een herplant verplichting op te leggen voor 79 bomen.
8.

Domein Samenleving
Rapportage Meetlat Sociaal Domein 2017 Harderwijk vast
te stellen

Wethouder Van Noort
18.00529

Besluit:
1. De rapportage Meetlat Sociaal Domein 2017
Harderwijk zoals opgesteld voor de drie transities
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet vast te stellen.
2. De rapportage Meetlat Sociaal Domein 2017 ter
informatie via lijst ingekomen stukken aan de raad te
sturen.
9.

Domein Samenleving
Collectieve voorziening Wmo: Proeftuin Eperweg

Wethouder Van Noort
18.00520

Besluit:
De kosten voor Harderwijk van de Proeftuin Eperweg voor
de jaren 2019 en 2020 respectievelijk € 35.000,00 en €
36.670,00 via een wijziging van de productraming
beschikbaar te stellen ten laste van het budget 66209
Begeleiding individueel Wmo module ondersteuning ADL.
10.

Domein Samenleving
Coulanceregeling vervoer voor personen met verward
gedrag
Besluit:
In te stemmen met de coulanceregeling passend vervoer
voor personen met verward gedrag.

Wethouder Van Noort
18.00518
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Nr.
11.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Voortzetting wijkverpleegkundig spreekuur ZNWV en Icare

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00515

Besluit:
1. Instemmen met voortzetting van het
wijkverpleegkundig spreekuur door ZNWV en Icare
voor niet-Nederlanders voor de periode van 1 jaar.
2. Bekostiging tot een bedrag van € 5.248,80 uit budget
66203 innovatie wmo sociaal deelfonds
3. Vastleggen in een contract (bijlage 1).
12.

Domein Ruimte
Vervolg Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken

Wethouder De Jong
18.00528

Besluit:
In te stemmen met het informeren van de raad, middels
een brief, over het vervolg van de oprichting van de
Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken.
13.

Domein Ruimte
Beantwoording van schriftelijke vragen van fractie CDA
over asbest daken

wethouder Companjen
18.00527

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
14.

Domein Ruimte
Circulariteit- VANG

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00526

Besluit:
1. In lijn met aangenomen motie van 25 april 2018( –
actualiseren VANG-), VANG te actualiseren middels
het opstellen van een uitvoeringsstrategie VANG op
basis van de vastgestelde doelstelling voor de jaren
2020 en 2025.
2. De raad schriftelijk te informeren over het traject
VANG.
15.

Domein Ruimte
Start procedure BP Buitengebied - Glindweg 8

Wethouder De Jong
18.00522

Besluit:
m.u.v. Persoonsgegevens en
1. Medewerking te verlenen aan het planologischbedragen in Anterieure
juridisch mogelijk maken van maximaal 4 woningen op overeenkomst
het perceel Glindweg 8 (zijnde 1 bestaande vrijstaande
woning en 1 nieuw te bouwen vrijstaande woning en 1
nieuw te bouwen twee-onder-één-kapwoning),
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Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
onder de voorwaarden dat op hetzelfde perceel ter
compensatie 640 m2 aan bestaande schuren (640 m2)
worden gesaneerd en een bijdrage aan ruimtelijke
ontwikkelingen ex artikel 6.24 lid 1 W ro ten behoeve
van landschapsversterking wordt voldaan.
2. Met de eigenaar van het perceel Glindweg 8 een
anterieure overeenkomst over grondexploitatie aan te
gaan, waarin onder meer de verzekering van het
kostenverhaal en de bijdragen aan ruimtelijke
ontwikkelingen ex artikel 6.24 lid 1 W ro ten behoeve
van landschapsversterking is geregeld.
3. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Glindweg 8” vrij te geven voor terinzagelegging;
4. Gelijktijdig vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit
ruimtelijke ordening toe te passen op het
ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Glindweg 8”;
5. Geen inspraak toe te passen op het
ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Glindweg 8”
(postzegelbestemmingsplan).

16.

Domein Ruimte
Verhogen subsidieplafond duurzaamheidssubsidie
Lorentz III
Besluit:
1. De raad voor te stellen om een krediet van € 750.000, beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling
Duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad –
Lorentz III- en dit te dekken uit de gevormde
bestemmingsreserve duurzaamheidsmaatregelen
Lorentz III.
2. De raad voor te stellen om de restantkredieten 0929
Inzet duurzaamheidsmakelaar Lorentz III en het
krediet 09072 Vegetatiedaken Lorentz III per 1 januari
2018 over te brengen van de grondexploitatie Lorentz
III naar de Algemene Dienst en deze te dekken uit de
daarvoor gevormde bestemmingsreserve
duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III voor een totaal
bedrag van € 428.660,-.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00525
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Nr.
17.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Invulling van de Europese verordening eIDAS (electronic
Identities And Trust Services)

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00531

Besluit:
1. In te stemmen met het voorstel aan te sluiten op de
Europese eIDAS-voorziening, zodra we als gemeente
online diensten toegankelijk maken voor Nederlandse
inlogmiddelen op niveau substantieel en/of hoog
(DigiD en e-Herkenning).
2. In te stemmen met het tijdig onderzoeken van de
kosten hiervoor en deze t.z.t. opnemen in de begroting
van Meerinzicht.
18.

Domein Bestuur en Organisatie
Evaluatie zaterdagopenstelling stadswinkel
Besluit:
1. De zaterdag openstelling van de stadswinkel van 10
uur tot 14 uur als voorgenomen besluit vast te stellen.
2. Het besluit voor te leggen aan de ondernemingsraad.
Indien de ondernemingsraad positief advisee rt het
voorgenomen besluit automatisch om te zetten in een
definitief besluit.
3. De kosten die gepaard gaan voor de
zaterdagopenstelling van structureel € 77.000, zijn meegenomen in de concept meerjarenbegroting
2019-2022.
4. In communicatie naar bezoekers de
zaterdagopenstelling te benadrukken.

Wethouder De Jong
18.00530

