Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 04/12/2018 week 49.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Beantwoording schtiftelijke vragen van fractie
Gemeentebelang over geluidsoverlast van dierencentrum
De Ark

Portefeuillehouder
Nummer
wethouder Companjen
18.00607

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
2.

Domein Ruimte
Benoeming nieuwe leden Commissie ruimtelijke kwaliteit

Wethouder De Jong
18.00609

Besluit:
De raad voor te stellen om de volgende personen te
benoemen als lid van de Commissie ruimtelijke kwaliteit
(CRK):
mevrouw D. van Liempt als vertegenwoordiger van
de historische vereniging Herderewich voor de periode
1 januari 2019 tot 1 januari 2022.
mevrouw drs. A. Scholtz als deskundige
cultuurhistorie/erfgoed voor de periode 1 januari 2019
tot 1 januari 2022.
3.

Domein Ruimte
Eindbalans actieplan visie op een andere binnenstad

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00610

Besluit:
1. De eindbalans actieplan Visie op een ander
Binnenstad vast te stellen.
2. Invulling te geven aan de openstaande acties
zoals dit omschreven is in de eindbalans.
3. De eindbalans ter kennisname door te geleiden
naar de raad via lijst ingekomen stukken.
4.

Domein Ruimte
Principebesluit Zuiderzeestraatweg 40a
Besluit:
1. de bereidheid uit te spreken in principe medewerking
te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van

Wethouder De Jong
18.00615

-2-

Nr.

Afdeling
Portefeuillehouder
Onderwerp
Nummer
acht rug-aan-rug woningen op het perceel
Zuiderzeestraatweg 40a, binnen de verbrede
randvoorwaarden van het WGB advies;
2. een anterieure overeenkomst op te laten stellen waarin
alle verplichtingen, kosten en financiële afspraken
worden opgenomen tussen initiatiefnemer en
gemeente.

5.

Domein Ruimte
Aanpassing en verbetering Afstandsbeoordelingmethodiek

wethouder Companjen
18.00616

Besluit:
1. in te stemmen met het concept van de
Afstandsbeoordelingmethodiek gemeente Harderwijk;
2. het concept van de Afstandsbeoordelingmethodiek
gemeente Harderwijk ter inzage te leggen.
6.

Domein Ruimte
Rood voor Rood perceel kadastraal genummerd HDW00
B4175 (nabij Duinweg 8)
Besluit:
1. De aanvullende regeling rood-voor-rood ten behoeve
een kleine woning vaststellen zoals beschreven op
pagina 3
2. In principe medewerking te verlenen aan het
planologisch-juridisch mogelijk maken van 2
vrijstaande woningen op het onbebouwde perceel
kadastraal genummerd HDW00 B4175, onder de
voorwaarden dat voor 31-12-2019 over de
stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van
de kavel overeenstemming is, een overeenkomst over
de programmafase is getekend en ter compensatie op
de locatie Parallelweg 9/10:
a. Voor een recht voor het bouwen van een woning
met een oppervlakte van ten hoogste 150 m2
(goothoogte 3,5 meter en bouwhoogte 9 meter) +
100 m2 bijbehorende bouwwerken tenminste 750
m2 agrarische opstallen of wel 'eenden'schuren
worden gesloopt;
b. Voor een recht voor het bouwen van een woning
met een oppervlakte van ten hoogste 90 m2
(goothoogte 3,5 meter en bouwhoogte 7 meter) +
60 m2 bijbehorende bouwwerken tenminste 450
m2 agrarische opstallen of wel 'eenden'schuren
worden gesloopt.

Wethouder De Jong
18.00617
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Principebesluit Brouwersbosweg 20

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00618

Besluit:
1. de bereidheid uit te spreken in principe medewerking
te verlenen aan de sloop van de schuren op het
perceel Brouwersbosweg 20, ten behoeve van een
bouwrecht voor maximaal 2 woningen of 3 kleine
woningen elders in de gemeente, mits voldaan wordt
aan de voorwaarden zoals verwoord in het W GB
advies;
2. de bereidheid uit te spreken in principe medewerking
te verlenen aan een planologische wijziging van de
agrarische bedrijfswoning naar plattelands - of
burgerwoning op het perceel Brouwersbosweg 20,
mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals
verwoord in het W GB advies;
3. een anterieure overeenkomst op te laten stellen waarin
alle verplichtingen, kosten en financiële afspraken
worden opgenomen tussen initiatiefnemer en
gemeente.
8.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar Leerkes Mandemakerstraat 111
Harderwijk

wethouder Companjen
18.00601

Besluit:
Conform het advies van de onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie, de bestreden beschikking
geheel in stand te laten onder aanvulling van de
motivering.
9.

Domein Samenleving
Compensatie wegvallen korting minimapolis

Wethouder Van Noort
18.00608

Besluit:
Begin 2019 eenmalig een bedrag ter hoogte van het
wegvallen van de korting (€ 30) uit te keren aan
Harderwijkse klanten van de collectieve zorgverzekering
voor minima.
10.

Domein Samenleving
Besteding zorginfrastructuurmiddelen
Besluit:
1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag van
Zorggroep Noordwest-Veluwe voor het inrichten van
het Veluws Ouderen Servicepunt.

Wethouder Van Noort
18.00612
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
2. In te stemmen met te toekennen van een eenmalige
subsidie van € 44.000,- aan de Zorgroep NoordwestVeluwe;
3. Het subsidiebedrag via een begrotingswijziging ten
laste van het budget 66203 innovatie W mo
beschikbaar stellen.

11.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer

