Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 27/11/2018 week 48.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Financiële situatie VNOG

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
18.00593

Besluit:
1. Kennis te nemen van het Informatiebericht VNOG,
7 november 2018.
2. 2. Het tekort VNOG 2018 ad € 134.750,((Verdeelsleutel 2018: 5,39 procent over 2.500.000
euro) te betrekken bij de Themarekening 2018.
3. Een verwachte structurele verhoging van de
gemeentelijke bijdrage te betrekken bij de kadernota
2020-2023. De VNOG komt eind februari 2019 met
nadere informatie zodat de gemeenten deze kunnen
betrekken bij de voorbereidingen van de begroting.
4. Besluiten het toezicht op de VNOG te verscherpen op
basis van de criteria uit de Nota verbonden partijen.
5. De gemeenteraad via bijgaande brief te informeren
over het informatiebericht en de financiële
consequenties voor de gemeente Harderwijk.
6. De VNOG via brief te informeren over de zorg van het
college over effecten van de bezuinigingen op de
kwaliteit van de brandweerzorg
en de crisisbeheersing in Harderwijk en Hierden.
Daarnaast de VNOG te verzoeken aandacht te hebben
voor de post Harderwijk en voor de lange ter mijn de
functie postcommandant in te vullen met de daarbij
behorende uren.
7. In te stemmen met het indienen van een financiële
claim ten laste van de VNOG vanwege de verlaging
van het aantal advies uren bouwvergunningen.
8.

Domein Bestuur en Organisatie
Zienswijze BERAP Meerinzicht
Besluit:
1. De BERAP Meerinzicht voor kennisgeving aan
te nemen.

Wethouder De Jong
18.00597

-2-

Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
2. Het aandeel van Harderwijk, afgerond groot
€ 367.000,- (39,39%) in de totale taakstelling 2018
van € 930.000,- te betrekken bij de Themajaarrekening
2018.
3. De gemeenteraad via begrotingswijziging voor te
stellen een bedrag van € 546.000,- beschikbaar te
stellen voor het tekort in de bedrijfsvoeringskosten
Domein Sociaal 2018 ten laste van het surplus van de
algemene uitkering.
4. De gemeenteraad via begrotingswijziging voor te
stellen het tekort in de bedrijfsvoeringskosten 2018
Domein Bedrijfsvoering (2e wijziging), groot € 80.000, te dekken ten laste van surplus van de algemene
reserve en de meerjarige effecten 2019 (€ 77.000, -),
2020 (€ 42.000,-),
5. 2021 (€ 96.000,-) en 2022 (€ 94.000,-) ten laste van
het begrotingssaldo 2019 – 2022.
6. In te stemmen met de doorontwikkeling van de
Planning & Controlcylcus Meerinzicht door introductie
van een Kadernota.
7. 6.De concept zienswijze ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad.

9.

Domein Ruimte
Wijzigen budgetten domein Ruimte
Besluit:
1. Budget K840200.4300 (Loonkosten Domein RuimteInhuur vacatures) op te hogen met € 175.000, - en ter
dekking hiervan budget K840250.8300 (Inkomsten
domein Ruimte) te verhogen met € 175.000, -.
2. De raad voor te stellen budget K840200.4300
(Loonkosten Domein Ruimte-Inhuur vacatures) op te
hogen met € 28.000,- en ter dekking hiervan budgetten
81080.8340 en 81080.8370 (Kst en leges planwijziging
op verzoek) te verhogen met € 20.000,- en € 8.000,-.
3. De raad voor te stellen budget K840200.4300
(Loonkosten Domein Ruimte-Inhuur vacatures) op te
hogen met € 75.000,- en ter dekking hiervan budget
81085.8370 (Anterieure overeenkomsten) te verhogen
met € 75.000,-.

Wethouder De Jong
18.00591

-3-

Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Monitoring natuurwaarden vogelrustgebieden - Waterfront

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van der W alZeggelink
18.00592

Besluit:
De raad voorstellen een (aanvullend) krediet ad.
€ 50.000,- beschikbaar te stellen voor monitoring en
opmaak evaluatierapportage op ontwikkelingen
natuurwaarden van de vogelrustgebieden en te dekken
uit de post ‘bovenwijks’ van complex C81 Overhead van
de grondexploitatie Waterfront.
11.

Domein Samenleving
Informatiememo aan de Gemeenteraad en Commissie
Samenleving

Wethouder Van Noort
18.00561

Besluit:
De Gemeenteraad en Commissie Samenleving d.m.v.
memo’s in kennis te stellen van de ontwikkelingen rond
Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning:
kinderen/jongeren.rond Bestaanszekerheid en
inkomensondersteuning: kinderen/jongeren.
12.

Domein Samenleving
Uitwerkingsovereenkomst GR Meerinzicht artikel 4 lid , j
vaststellen

Wethouder Van Noort
18.00594

Besluit:
1. De uitwerkingsovereenkomst GR Meerinzicht artikel 4
lid j vast te stellen.
2. De gemeenteraad hierover te informeren.
13.

Domein Stadsbedrijf
Programma van eisen voor de inrichting van de openbare
ruimte
Besluit:
1. Het programma van eisen 2018 vast te stellen en van
toepassing te verklaren voor alle openbare ruimtes die
in beheer komen bij de gemeente Harderwijk
(16112018 Harderwijk-Programma van eisen Openbare
Ruimte - Definitief)
2. Het DT mandateren om –wanneer de raad of college
een besluit neemt op een beleidsterrein wat effect
heeft op dit programma van eisen - dit te verwerken in
het programma van eisen.

Wethouder De Jong
18.00590

-4-

Nr.
14.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Indexering tarieven jeugdhulp 2019
Besluit:
In te stemmen met de verhoging van de tarieven
Jeugdhulp 2018 met 1,66% voor 2019.

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00595

