Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 11/12/2018 week 50.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Bezwaarschrift Participatiewet inzake herziening en
terugvordering

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder Van Noort
18.00632
m.u.v. persoonsgegevens

Besluit:
De bezwaren tegen de besluiten van 2 en 3 juli 2018
conform het advies van de bezwaarschriftencommissie
niet ontvankelijk te verklaren.
2.

Domein Samenleving
Wmo Beschermd W onen per 1 januari 2019: Pgb en Zorg
in Natura voorzieningen

Wethouder Van Noort
18.00630

Besluit:
1. De ‘maximale subsidiabele kosten Beschermd Wonen’
(tarieven per zzp) in natura vast te stellen conform
bijlage 1.
2. De hoogte van de persoonsgebonden budgetten
Beschermd Wonen vast te stellen conform
bijlage 2.
3. Deze wijziging per 1 januari 2019 in werking te laten
treden.
3.

Domein Samenleving
Participatiewet

Wethouder Van Noort
18.00628

Besluit:
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften
overnemen.
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
4.

Domein Samenleving
Sluitende aanpak voor minder zelfredzame jong
volwassenen
Besluit:
1. Instemmen met de beleidsuitgangspunten gericht
op de uitvoering van een sluitende aanpak.
2. Het borgen van deze sluitende aanpak via de

Wethouder Van Noort
18.00624

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
EHZ Ontwikkelagenda en afstemming in de regio.
3. Het geven van een opdracht aan MIZ voor de proeftuin
‘sluitende begeleiding’.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Samenleving
Jaarverslag Leerlingzaken

Wethouder Van Noort
18.00622

Besluit:
Het jaarverslag Leerlingzaken 2017-2018 ter
kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad via de
lijst van ingekomen stukken.
6.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar tegen bouwstop en geweigerde
omgevingsvergunning inzake bouwwerkzaamheden aan
monumentale woning Vischmarkt 47

Wethouder De Jong
18.00627
m.u.v. Persoonsgegevens

Besluit:
1. Het bezwaarschrift door ons ontvangen 14 september
2018, tegen onze besluiten de dato 21 juni 2018, met
kenmerk 18h0005572/h180041198, en de dato 26 juli
2018 met kenmerk W 2018-0320/18h0005992
ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit, de geweigerde
omgevingsvergunning de dato 26 juli 2018, met
kenmerk W2018-0320/18h0005992 te vervangen
met de verleende omgevingsvergunning de dato
13 december 2018 met kenmerk W20180320/18h0005992.
3. De opgelegde bouwstop met kenmerk
18h0005572/h180041198 op te heffen en het
handhavingsdossier te sluiten.
4. Het verzoek om een proceskostenvergoeding
toe te wijzen niet toe te kennen.
7.

Domein Ruimte
Vaststellen nieuwe Nadere Regels duurzaamheidssubsidie
Lorentz III
Besluit:
1. De aangepaste Nadere Regels subsidieregeling
duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad
Lorentz III vast te stellen.
2. De nadere regels duurzaamheidsmaatregelen
De Energieke Stad – Lorentz III, zoals vastgesteld bij
collegebesluit van 18 maart 2014, in te trekken op de
dag van inwerkingtreding van de onder 1. bedoelde
nadere regels.

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00626

-3-

Nr.
8.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Oninbaar verklaren privaatrechtelijke vorderingen en
bestuursdwang
Besluit:
Oninbaar verklaren privaatrechtelijke vorderingen en
bestuursdwang.

9.

Domein Ruimte
Invulling locatie Kop Havendam
Besluit:
1. Tot het niet leveren van de grond aan de VOF
Waterfront op de kop van de Havendam en in te
stemmen met de afspraken die daartoe met de VOF
Waterfront zijn gemaakt.
2. Het realiseren van een Havenkantoor met daarbij
behorende faciliteiten op deze locatie.
3. Middels een aanbesteding/uitvraag een architect
vragen om op basis van een aangepast PVE een
ontwerp voor dit Havenkantoor in Zuiderzee stijl te
maken en tevens de omliggende openbare ruimte in
een totaal ontwerp mee te nemen.
4. De raad vragen een aanvullend krediet ad € 350.000,te verlenen voor vervanging kade en steiger -faciliteiten
aan de Havendam en dit ten laste brengen van de
bestemmingsreserve Havenwerken post nr 2212.
5. De raad vragen een aanvullend krediet ad € 150.000,te verlenen voor uitbreiding van de kade en steiger faciliteiten aan de Havendam en dit ten laste brengen
van dezelfde bestemmingsreserve Havenwerken post
nr 2212.
6. Na gereed komen van het ontwerp van het
Havenkantoor de benodigde vergunning aan laten
vragen en de realisatie zo spoedig als mogelijk te
starten.

10.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00620
m.u.v. Lijst
oninbarevorderingen

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00631
Na besluitvorming zullen
eerst aanwonenden worden
ingelicht alvorens de pers
wordt ingelicht

