Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 13/11/2018 week 46.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Organisatiebesluit 2018

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00548

Besluit:
1. Vast te stellen het ‘Organisatiebesluit gemeente
Harderwijk 2018’ (met bijlage Vervangingsregeling
DT).
2. Het ‘Organisatiebesluit gemeente Harderwijk 2015’,
vastgesteld op 9 december 2014, in te trekken.
3. De onder 1. en 2. genoemde besluiten ter kennisname
naar de Ondernemingsraad te sturen.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Definitief besluit aandelenoverdracht Afvalsturing
Friesland NV

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00565

Besluit:
1. 108 aandelen Afvalsturing Friesland NV over te nemen
van Regio Noord-Veluwe in verband met de opheffing
van Regio Noord-Veluwe.
2. Tot het aangaan van de ‘Overeenkomst overname
RNV-contracten’.
3. In te stemmen met de inhoud van de conceptakte van
levering.
3.

Domein Ruimte
Handhaving Harderwijkerweg 266 – POST terrein

wethouder Companjen
18.00542

Besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen van € 10.000,- aan
XXXX. als de overtreding op het adres XXXX niet uiterlijk
1 mei 2019 beëindigd is.

m.u.v. Persoonsgegevens en
Koopovereenkomst

-2-

Nr.
4.

5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Handhaving buitengebied - Kruisweg 4

Portefeuillehouder
Nummer
wethouder Companjen
18.00543

Besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen van € 1.000,-- aan
XXXX als niet uiterlijk, conform afgesproken, 2 september
2019 de overtreding op het adres XXXX beëindigd is.

m.u.v. persoonsgegevens

Domein Ruimte
Handhaving buitengebied - Aan huis verbonden beroep in
keet, Zuiderzeestraatweg 60A

wethouder Companjen
18.00544
m.u.v. persoonsgegevens

Besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen van € 1.000,-- aan
XXXX als niet uiterlijk 14 juni 2020 de overtreding op het
adres XXXX te Hierden beëindigd is.
6.

Domein Ruimte
Bestuurlijk rechtsoordeel Molenweg 40

Wethouder De Jong
18.00554

Besluit:
Geen medewerking verlenen aan het verzoek, op basis
van de argumenten zoals beschreven in het alternatief.
7.

Domein Ruimte
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hierden Dorp Lageweg
Besluit:
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het
document ‘Commentaar op de zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg.
2. De raad voor te stellen om in te stemmen met het
document ‘Nota ambtshalve wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg’.
3. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan "
Hierden Dorp - Lageweg ", bestaande uit de
geometrische planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0243.BP00207-0003 met
bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen.
4. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 lid 1 W ro vast te stellen voor
het project Hierden Dorp - Lageweg.

Wethouder De Jong
18.00556
m.u.v. de adressenlijst ivm
Privacywetgeving
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Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen -Marnixstraat
1a

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00563
m.u.v. de Adressenlijst

Besluit:
1. in te stemmen met het document Commentaar op
de zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen
- Marnixstraat 1a;
2. de zienswijzen overeenkomstig het commentaar
te beantwoorden;
3. in te stemmen met het document Ambtshalve
wijzigingen bestemmingsplan Stadsdennen Marnixstraat 1a;
4. het bestemmingsplan Stadsdennen - Marnixstraat 1a,
bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.0243.BP00188-0002 gml
met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen
ten opzichte van het ontwerp;
5. bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
9.

Domein Ruimte
Verzoek om bedrijfsbestemming W eisteeg ongenummerd
kavel F 2157 Harderwijk (tegenover Weisteeg 1)
Besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de
bestaande opstallen op de ongenummerde kavel
HDW00 F2157 Harderwijk (tegenover W eisteeg 1) te
slopen en een bedrijfspand van circa 600 m2 op
dezelfde kavel terug te bouwen.
2. Wel medewerking te verlenen aan het slopen van alle
bestaande opstallen op de ongenummerd kavel
HDW00 F2157 Harderwijk (tegenover W eisteeg 1) en
ter compensatie daarvan een bouwrecht te geven voor
een vrijstaande woning op een nog nader te bepalen
locatie in het Buitengebied, onder de voorwaarde dat
vóór 01-07-2020 over de stedenbouwkundige en
landschappelijke inpassing van de kavel met de
gemeente overeenstemming is, de anterieure
overeenkomst is getekend en een bijdrage aan
ruimtelijke ontwikkelingen ex artikel 6.24 lid 1 Wro ten
behoeve van landschapsversterking wordt voldaan. De
bestemming van de ongenummerde kavel wijzigt dan
van Wonen naar Groen met de mogelijkheid voor een
schuilgelegenheid voor dieren.

Wethouder De Jong
18.00564
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. Wel medewerking te verlenen aan het slopen van alle
bestaande opstallen op de ongenummerd kavel
HDW00 F2157 Harderwijk (tegenover W eisteeg 1) en
het terugbouwen van maximaal 250 m2 aan opstallen
op dezelfde kavel, waarvan ten hoogste 150 m2 voor
een aan huis gebonden beroep mag worden gebruikt
door een bewoner van Weisteeg 1. De bestemming
van de kavel wijzigt niet en blijft Wonen.

Portefeuillehouder
Nummer

10.

Domein Samenleving
Beantwoording motie subsidie Veilig Thuis 2018

Wethouder Van Noort
18.00560

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief met
memo.
11.

Domein Samenleving
Inkoop W mo 2019

Wethouder Van Noort
18.00562

Besluit:
1. De ingediende offertes ‘Wmo maatwerkvoorzieningen
2019’ van Woonzorgnet BV, Professionals in NAH BV,
Coöperatie Boer en Zorg en Thuishulp Gezellig
voorlopig af te wijzen.
2. De ingediende offertes ‘Wmo maatwerkvoorzieningen
2019’ genoemd onder punt 1, definitief af te wijzen na
het verstrijken van de stand-still-periode als hiertegen
geen bezwaren zijn aangetekend.
3. Dit collegevoorstel niet-openbaar te verklaren totdat
de afwijzing aan de inschrijvers bekend is gemaakt.
4. De inkoopcoördinator ISNV te machtigen om net als
voorgaande jaren de (voorlopige) afwijzingsbrieven
namens de Gemeente Harderwijk te ondertekenen.
12.

Domein Samenleving
Benoeming ambtenaar burgerlijke stand
Besluit:
1. Mevrouw H. de Mos te benoemen tot onbezoldigd
ambtenaar van de gemeente Harderwijk
2. Mevrouw H. de Mos te benoemen tot ambtenaar van
de burgerlijke stand van de gemeente Harderwijk.

Burgemeester Van Schaik
18.00566
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Nr.
13.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Deelname aan experiment centraal tellen

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
18.00568

Besluit:
1. De raad voor te stellen om deel te nemen aan het
centraal tellen van stemmen bij de verkiezingen van
2019.
2. Het budget verkiezingen (05480) in 2019 eenmalig te
verhogen met een bedrag van € 10.000,- , ten laste
van de post Onvoorzien 2019.
14.

Domein Stadsbedrijf
Protocol voor cameratoezicht als borging voor de privacy
van medewerkers

Wethouder De Jong
18.00552

Besluit:
1. In te stemmen met het protocol voor cameratoezicht
en deze als voorgenomen besluit om instemming voor
te leggen aan de Ondernemingsraad.
2. Na de instemming van de Ondernemingsraad én als
er géén belangrijke wijzigingen of aanpassingen zijn
na behandeling in de OR, dan wordt het voorgenomen
besluit geacht te zijn omgezet in een definitief besluit.
15.

Domein Stadsbedrijf
Motie donkere vlekken
Besluit:
1. Onderzoeksrapportage Dynniq voor kennisgeving
aannemen.
2. De raad voor te stellen de voorstellen uit rapportage
uit te voeren en hiervoor een krediet beschikbaar
stellen van € 12.100,- en de kapitaallasten ad
afgerond €1050,- ten laste brengen van het
begrotingsjaar 2019-2022.
3. De raad voor te stellen het onderzoek donkere plekke n
uit te breiden naar heel Harderwijk & Hierden en deze
onderzoekskosten € 28.000,- betrekken bij de
kadernota tbv 2020.
4. Verlichting in de openbare ruimte, Verlicht waar het
kan donker waar het moet, betrekken bij project
“Straat van de Toekomst”.

Wethouder De Jong
18.00547
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Nr.
16.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Derde tranche ondersteuning energiecooperatie Endura
Besluit:
1. De samenwerking met lokale energiecoöperatie Endura
verder te continueren door een vervolg te geven aan de
overeenkomst “Samen Duurzaam” middels een tweede fase.
2. De intentie uit te spreken om samen met Endura de
ontwikkeling van het Zonnepark Overloopparkeerterrein
(ZOT) aan te gaan.
3. De burgemeester besluit, als afzonderlijk bestuursorgaan, op
grond van artikel 171 van de Gemeentewet aan wethouder
C. van der Wal volmacht te verlenen voor de ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst “Samen Duurzaam,
fase 2” en de intentieverklaring Zonnepark
Overloopparkeerterrein (ZOT).

17.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00569

