Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 06/11/2018 week 45.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
aanvraag subsidie 20 sociale huurwoningen Waterfront
fase 2
Besluit:
1. Aan UW OON een subsidie van € 40.000 toe te kennen
in verband met het realiseren van 20 sociale
huurwoningen in fase 2 Waterfront;
2. UW OON te berichten conform bijgaand voorstel;
3. De directeur Domein Ruimte te mandateren om te
beslissen op een aanvraag op grond van de
subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen
Harderwijk 2017.

2.

Domein Ruimte
Openbare toiletten

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00540
met uitzondering van de
bijlage

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00539

Besluit:
De raad voor te stellen een krediet te verlenen van
€ 15.000,- om uitvoering te geven aan de motie ‘meer
geoutilleerde openbare toiletten in Harderwijk’ zoals
beschreven in het ‘plan van aanpak’ en dit bedrag te
dekken uit de algemene reserve.
3.

Domein Ruimte
Academiestraat 5

Wethouder De Jong
18.00466

Besluit:
De raad voor te stellen het bijgevoegde visiedocument
‘Visie Academiestraat 5’ vast te stellen.
4.

Domein Stadsbedrijf
Kredietaanvraag herinrichting Melis Stokelaan en
6 zijstraten

Wethouder De Jong
18.00386
m.u.v. de bedragen

Besluit:
1.1 De raad voorstellen om bij begrotingswijziging een
krediet beschikbaar te stellen van XXXX (exclusief
compensabele BTW) voor de herinrichting van de
Melis Stokelaan en de 6 zijstraten.

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
1.2 De raad voorstellen het gevraagde krediet af te
schrijven en de kapitaallasten te dekken ten laste van
een nog te vormen bestemmingsreserve.
1.3 De raad voorstellen een bestemmingsreserve
“Kapitaallasten Herinrichting Melis Stokelaan” te
vormen ten laste van de posten genoemd onder het
hoofdstuk financiën.
2.1 De raad voorstellen de heer R. Rhijnsburger aan te
wijzen als krediethouder.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Samenleving
Brief wijziging invulling De Delta

wethouder Companjen
18.00537

Besluit:
De brief ‘wijziging invulling De Delta’ in de bijlage bij dit
besluit, ter kennisneming aan de raad aan te bieden.
6.

Uitnodigingen conform advies secretaris

