Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 18/12/2018 week 51.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Concerncontrol
Rapport accountant themarekening 2017

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00640

Besluit:
Kennis te nemen van de rapportage van de accountant
over de themarekening 2017 en de reactie van het DT op
de constateringen.
2.

Domein Samenleving
Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA over
azc

Burgemeester Van Schaik
18.00646

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording middels brief.
3.

Domein Samenleving
Subsidieplafonds 2019

Wethouder Van Noort
18.00642

Besluit:
1. De subsidieplafonds 2019 conform advies vast te
stellen.
2. Het vaststellingsbesluit te publiceren als officiële
publicatie en op de gemeentelijke website.
4.

Domein Ruimte
Uitbreiding formatie Domein Ruimte
Besluit:
1. In te stemmen met een tijdelijke uitbreiding van de
formatie van domein Ruimte.
2. Budget K840200.4300 (Loonkosten Domein RuimteInhuur vacatures) op te hogen met € 150.000,-. en
ter dekking hiervan budget K840250.8300 (Inkomsten
detachering domein Ruimte) te verhogen met
€ 150.000,-.
3. De raad voor te stellen
a. Budget K840200.4300 (Loonkosten Domein
Ruimte-Inhuur vacatures) op te hogen met €25.000
en ter dekking hiervan budgetten 81080.8340 en
81080.8370 (Kst en leges planwijziging op
verzoek) te verhogen met € 20.000,- en € 5.000,-;

Wethouder De Jong
18.00658

-2-

Nr.

Afdeling
Onderwerp
b. Budget K840200.4300 (Loonkosten Domein
Ruimte-Inhuur vacatures) op te hogen met
€100.000 en ter dekking hiervan budget
81085.8370 (Anterieure overeenkomsten) te
verhogen met € 100.000,-;
c. Budget K840200.4300 (Loonkosten Domein
Ruimte-Inhuur vacatures) op te hogen met
€200.000 en ter dekking hiervan budget
83197A.8370 (Leges bouwvergunningen) te
verhogen met € 200.000,-;
d. Budget K84020.4300 (Loonkosten Domein Ruimte Inhuur vacatures) op te hogen met € 430.000 en
dit eenmalig ten laste te brengen van de algemene
reserve;
e. Het meerjarig perspectief af te wegen bij de
Kadernota 2020.

Portefeuillehouder
Nummer

5.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar Lammertkamp 1

Wethouder De Jong
18.00660

Besluit:
1. Het bestreden besluit d.d. 25 juli 2018 overeenkomstig
het advies van de bezwaarschriftencommissie
d.d. 27 november 2018 in stand te laten.
2. De twee bezwaarschriften d.d. 28 augustus 2018 op
grond van het onder 1. genoemde ongegrond te
verklaren.
3. De teamleider VTH Bouwen te mandateren voor de
afhandeling van de beide beslissing op bezwaar.
6.

Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar Fokko Kortlanglaan 223
Besluit:
1. Het bestreden besluit d.d. 24 juli 2018 overeenkomstig
het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 29
november 2018 te herroepen.
2. De op 22 juni 2018 kenmerk: W2018-0282 1
18h0005594 gevraagde omgevingsvergunning voor de
activiteit ‘Reclame’ in bezwaar alsnog te weigeren.
3. Het bezwaarschrift d.d. 28 augustus 2018 op grond
van het onder 1. genoemde gegrond te verklaren.
4. De teamleider VTH Bouwen te mandateren voor de
afhandeling van de beslissing op bezwaar.

Wethouder De Jong
18.00649
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Nr.
7.

Afdeling
Onderwerp
Domein Ruimte
Beslissing op bezwaar Korenlaan

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00647

Besluit:
1. Het bestreden besluit d.d. 8 februari 2018
overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie d.d. 29 november 2018 in
stand te laten.
2. Het bezwaarschrift namens Parlevliet d.d. 14 mei 2018
op grond van het onder 1. genoemde ongegrond te
verklaren.
3. Het bezwaarschrift namens VSE d.d. 8 mei 2018 op
grond van het onder 1. genoemde ongegrond te
verklaren.
4. Het bezwaarschrift namens VSE d.d. 12 maart 2018
niet ontvankelijk te verklaren
5. Het verzoek om proceskostenvergoeding vanwege het
onder 1. , 2., 3. en 4. genoemde op grond van artikel
7:15 Awb af te wijzen.
6. De teamleider VTH Bouwen te mandateren voor de
afhandeling van de beslissingen op bezwaar.
8.

Domein Ruimte
Duurzaamheidssubsidie DL Holding B.V. (Sanitairkamer)

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00639

Besluit:
Op grond van de subsidieregeling
Duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad – Lorentz
III - een subsidie beschikbaar te stellen aan DL Holding
B.V. (Sanitairkamer) ter hoogte van € 93.336,30.
9.

Domein Sociaal MIZ
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen W mo 2019
Besluit:
1. Instemmen met wijziging van artikel 7 van het Besluit
maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk
2018 vanaf 1 januari 2019 (als beschreven onder
Wijziging Besluit W mo gemeente Harderwijk 2018).
2. Het gewijzigde artikel 7 (als bedoeld onder 1)
gedurende 6 weken ter visie leggen.
3. Gemeenteraad informeren, via brief, over de
gewijzigde eigen bijdragesystematiek W mo en de
financiële gevolgen daarvan.

Wethouder Van Noort
18.00654
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Nr.
10.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Sloopregeling Eendengebied

Portefeuillehouder
Nummer
Wethouder De Jong
18.00652

Besluit:
1. De pilot Sloopregeling Eendengebied te verlengen met
een jaar.
2. Het gebied dat valt onder de regeling pilot
Sloopregeling Eendengebied vast te stellen (bijlage 1);
3. De regels voor slopen te splitsen in drie categorieën,
te weten 250, 450 en 750 m².
4. De overeenkomsten (bijlage 2, 3 en 4) te gebruiken als
model overeenkomsten voor mogelijke rood-voor-rood
toepassingen.
5. De bijgevoegde, niet openbare, overeenkomsten
(bijlage 5, 6 en 7) te gebruiken om de afspraken vast
te leggen met de Gebr. Klaassen BV, waarbij op
voorhand wordt ingestemd met wijzigingen van
ondergeschikte aard.
6. De directeur Ruimte, de heer E. Okkema, te
mandateren voor ondertekening van de
overeenkomsten met de Gebr. Klaassen BV.
11.

Domein Bestuur en Organisatie
Uitvoeringsinformatie 2019
Besluit:
1. De uitvoeringsinformatie 2019 vast te stellen.
2. In te stemmen met de herallocatie van de
budgetten:57459 (mysterieshoppers) van product
304002 (marketing en promotie) naar product 103003
(openbare orde en veiligheid).57023A (Groen van
kwaliteitsniveau C naar B) van product 202001
(bossen) naar product 202002 (openbaar groen).
3. Krediethouders aan te wijzen, zoals genoemd in
bijlage 5 van de uitvoeringsinformatie 2019.
4. De uitvoeringsinformatie 2019 ter kennisname aan
de gemeenteraad aan de bieden via de lijst van
ingekomen stukken.

12.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Wethouder De Jong
18.00644

