Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 20/11/2018 week 47.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Gewijzigde handhavingsmatrix bij uitvoeringsprogramma
integraal toezicht en handhaving 2018 2019 per 1 januari
2019

Portefeuillehouder
Nummer
wethouder Companjen
18.00578

Besluit:
1. De handhavingsmatrix behorende bij het
uitvoeringsprogramma integraal toezicht en
handhaving 2018-2019, zoals vastgesteld op
19 december 2017, per 1 januari 2019 in te trekken.
2. Een gewijzigde versie van de onder 1. bedoelde
handhavingsmatrix vast te stellen en deze per
1 januari 2019 in werking te laten treden.
3. De gewijzigde handhavingsmatrix ter kennisname
toe te zenden aan de Commissie Beleid Algemeen.
4. De handhavingsmatrix wordt verwerkt in een
aangepaste kostentoerekening.
2.

Domein Bestuur en Organisatie
Overzicht voortgang aangenomen moties

College van B&W
18.00581

Besluit:
1. In te stemmen met het meest actuele overzicht
over de voortgang van de aangenomen moties.
2. Het overzicht aan te bieden aan het presidium.
3.

Domein Bestuur en Organisatie
Belastingverordeningen 2019
Besluit:
De raad voor te stellen om voor het belastingjaar 2019
de volgende verordeningen gewijzigd vast te stellen
1. Forensenbelasting;
2. Havengelden;
3. Begraafplaatsrechten;
4. Hondenbelasting;
5. Marktgelden;
6. Legesverordening;
7. Ongediertebestrijding;

Wethouder De Jong
18.00586
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
8.Onroerende- zaakbelastingen;
9. Parkeerbelastingen;
10. Precariobelastingen;
11. Reclamebelastingen;
12. Reinigingsheffingen;
13. Rioolheffingen;
14. Toeristenbelasting.

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Ruimte
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Noord-Veluwe (GR ODNV)

wethouder Companjen
18.00571

Besluit:
1. de raad om toestemming te vragen ten aanzien van
het voornemen om tot vaststellen van de wijzigingen
over te gaan.
2. de voorgestelde wijzigingen voor de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Noord-Veluwe aan te nemen en vast te stellen onder
voorbehoud van toestemming van de raad.
3. de toelichting bij de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Noord-Veluwe vast te stellen.
5.

Domein Ruimte
Wethouder De Jong
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen - 18.00577
Beetsstraat 17
m.u.v. anterieure
Besluit:
overeenkomst.
1. het bestemmingsplan Stadsdennen - Beetsstraat 17
in ontwerp ter inzage te leggen;
2. het ontwerpbestemmingsplan StadsdennenBeetsstraat 17 vrij te geven voor het vooroverleg
ex art. 3.1.1 Bro;
3. geen inspraak toe te passen op het bestemmingsplan
Stadsdennen-Beetsstraat 17
(postzegelbestemmingsplan);
4. met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst
over grondexploitatie aan te gaan waarin onder meer
de verzekering van het kostenverhaal is geregeld.

6.

Domein Ruimte
Wethouder De Jong
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp - 18.00579
Ooster Mheenweg
m.u.v. anterieure
Besluit:
overeenkomst
1. het bestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster
Mheenweg in ontwerp ter inzage te leggen;
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. het ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster
Mheenweg vrij te geven voor het vooroverleg ex art.
3.1.1 Bro;
3. geen inspraak toe te passen op het bestemmingsplan
Hierden Dorp - Ooster Mheenweg
(postzegelbestemmingsplan);
4. met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst
over grondexploitatie aan te gaan waarin onder meer
de verzekering van het kostenverhaal is geregeld.

Portefeuillehouder
Nummer

7.

Domein Ruimte
vaststelling beleidsverruiming natuurlijk voorkomend
arseen

wethouder Companjen
18.00580

Besluit:
1. de Aanpassing nota bodembeheer voor arseen
en de lokale maximale waarde van 215 mg/kg d.s.
voor arseen bij grootschalige bodemtoepassing
voor vaststelling aan te bieden aan de raad;
2. het besluit van de raad te publiceren.
8.

Domein Bestuur en Organisatie
Kredietaanvraag plankosten W aterfront 2019
Besluit:
1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar
te stellen van € 872.500,- ten behoeve van
de plankosten Waterfront, jaarschijf 2019.
2. Het betreffende bedrag te dekken uit de post
‘plankosten’ van de grondexploitatie W aterfront.

9.

Domein Samenleving
Rapportage evaluatie herijking buitensporttarieven
Besluit:
1. In te stemmen met de rapportage evaluatie herijking
buitensporttarieven.
2. In te stemmen met een aanpassing van het tarief van
de Beach Arena met ingang van seizoen 2018-2019
naar € 1.576,-.
3. De rapportage evaluatie herijking buitensporttarieven
ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00582
m.u.v. financiële bijlage

wethouder Companjen
18.00541

-4-

Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie VVD over
vergunning evenementen
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.

11.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
18.00588

