Gemeenteraadsvergadering datum 27 maart 2014
U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen

Presentielijst
De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer K. uit de Bosch, de heer M.E. Companjen,
mevrouw M. Driest-Wijnholds, mevrouw I.J.J. Donker-Jak, de heer E. Enklaar, de heer P. de Groot, de
heer B. Holleman, de heer D. Koning, mevrouw G. Koster, de heer G. Kevelam, de heer J.L. de Jong, de
heer A.L. Jonkman, de heer O. Karaaslan, de heer I. Karayavuz, de heer L. de Kleine, de heer W. Mazier,
de heer H. Nijman, de heer M. Pijnenburg, mevrouw G.E. Sondern, de heer P. Teeninga, mevrouw Z.
Seriaslan, de heer P.J. Sels, mevrouw I. Stoevelaar-Zijlstra, de heer I.J. van der Veere, de heer E. Van der
Wal, mevrouw C. van der Wal-Zeggelink, de heer J. van Zundert
Voorzitter
De heer H.J. van Schaik
Griffier
De heer H.R. Lanning
Wethouders
De heer R.T.J. Daamen, De heer P. den Besten, De heer P. Teeninga, De heer L. de Kleine
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Besluitenlijst
1.

Opening

2.

Beëdiging raadsleden

3.

Vaststellen raadsagenda
De raadsagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

5.

Vragenhalfuurtje raadsleden
Er zijn geen vragen aangemeld.

6.

Vaststellen besluitenlijst van 27 februari 2014
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

7.

Ingekomen stukken
De raad stemt in met de door het presidium voorgestelde wijze van afdoening.

8.

Windenergielocaties in relatie tot de omgevingsvisie
Amendement:
Indiener:
PvdA
Woordvoerder: mw. G. Sondern
Reactie:
wethouder P. Teeninga
Stemverklaring: Stadspartij Harderwijk Anders, de heer J. van Zundert
Stemming:
Voor: PvdA (2)
Tegen: ChristenUnie, VVD, CDA, D66, GB, Stadspartij Harderwijk Anders,
fractie Karayavuz, de heer L. de Kleine (27)
Het amendement is daarmee verworpen
Raadsbesluit:
op basis van het rapport ‘Quickscan windenergielocaties Provincie Gelderland - Gemeente
Harderwijk’, bereid te zijn (ruimtelijk) medewerking te verlenen voor locatie 2 en 2a (Lorentz II en
III) en locatie 6 (Leuvenumseweg) als locaties geschikt voor windenergieopwekking en deze op te
laten nemen in de provinciale Structuurvisie Wind.
Het voorliggende raadsvoorstel
Stemverklaring: D66, de heer H. Nijman
Stemming:
Voor: ChristenUnie, PvdA, Stadspartij Harderwijk Anders, VVD, fractie
Karayavuz (18)
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Tegen: D66, CDA, Gemeentebelang (11)
Het raadsvoorstel is hiermee aangenomen.
Motie: Windenergielocaties in relatie tot de Omgevingsvisie
Indiener:
CDA, Gemeentebelang
Woordvoerder: mw. I. Stoevelaar-Zijlstra
Reactie:
Wethouder P. Teeninga
Stemming:
Voor: fractie Karayavuz, Gemeentebelang, Stadspartij Partij Harderwijk Anders,
ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA (27)
Tegen: D66 (2)
De motie is hiermee aangenomen.
9.

Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-para commerciële verordening
Amendement:
Indieners:
Woordvoerder:
Reactie:
Stemverklaring:
stemming:

PvdA, CDA, Stadspartij Harderwijk Anders, Gemeentebelang
mevrouw G. Sondern
Burgemeester Van Schaik
dhr. M. Companjen, mevrouw C.van der Wal
Voor: VVD, PvdA, CDA, D66, Stadspartij Harderwijk Anders,
Gemeentebelang (22)
Tegen: ChristenUnie, de heer L. de Kleine (7)
Het amendement is hiermee aangenomen.
Raadsbesluit:
Met het vastgestelde amendement, (artikel 2: Schenktijden para commerciële inrichtingen’ ‘In para
commerciële inrichtingen wordt alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekt tussen 12.00 uur en
01.00 uur’. ) vast te stellen de “Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Harderwijk”
Het voorliggende raadsvoorstel
Stemverklaring: de heer H. Nijman
Stemming:
Voor: VVD, D66, CDA, Stadspartij Harderwijk Anders, PvdA,
de heer Teeninga (24)
Tegen: ChristenUnie (5)
Het raadsvoorstel is hiermee aangenomen.
Motie: 1
Indiener:
Woordvoerder:
Reactie:

PvdA, VVD, D66, ChristenUnie
mevrouw. G. Sondern
Burgemeester Van Schaik: stelt voor het dictum breder te lezen in die zin dat de
evaluatie ook gaat over de schenk tijden.
De motie is, met de genoemde suggestie van burgemeester, unaniem aangenomen.
10.
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Wijziging stimuleringsregeling subsidies milieu Harderwijk 2009
Raadsbesluit:
de subsidieregeling voor de aanleg van vegetatiedaken door particulieren, zoals geregeld in artikel
2, lid b en artikel 3, lid 2 van de Stimuleringsregeling subsidies milieu Harderwijk 2009, met ingang
van 1 juli 2014 in te trekken.

De raad besluit unaniem het voorliggende voorstel aan te nemen.
11.

Vaststelling bestemmingsplan Drielanden
Raadsbesluit:
1. In te stemmen met het document “Commentaar op de zienswijzen Drielanden 2013”;
2. Overeenkomstig de commentaarnota de zienswijzen van de heer en mevrouw Bootsma niet te
delen en de zienswijze van de Gasunie gedeeltelijk te delen.
3. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen.
4. Het bestemmingsplan "Drielanden 2013", bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.0243.BP00071-0003 met de bijbehorende bestanden gewijzigd vast
te stellen;
5. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
6. De Welstandsnota aan te vullen met de volgende beoordelingscriteria:
a. Beeldkwaliteitscriteria Drielanden-Noord, zoals opgenomen in bijlage 11 van de toelichting van
het bestemmingsplan;
b. Beeldkwaliteitscriteria Drielandendreef 42-44, zoals opgenomen in bijlage 12 van de
toelichting van het bestemmingsplan;
c. Beeldkwaliteitscriteria Boerderijstrook Harderhout II, zoals opgenomen in bijlage 13 van de
toelichting van het bestemmingsplan.
De raad besluit unaniem het voorliggende voorstel aan te nemen.

12.

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2013-2014
Raadsbesluit
Vast te stellen de Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2013-2014.
De raad besluit unaniem het voorliggende voorstel aan te nemen.

13.

Verlening looptijd beleidsregel Stimuleringsregeling Verenigingen van eigenaren
Raadsbesluit
de looptijd van de beleidsregel ‘Stimuleringsregeling Verenigingen van Eigenaren’ te verlengen tot
eind 2015. In de 2e helft van 2015 de werking van de stimuleringsregeling te evalueren.
Stemverklaring: VVD, de heer P. de Groot
Stemming:
Voor: ChristenUnie, CDA, D66, Stadspartij Harderwijk Anders, Gemeentebelang,
fractie Karayavuz, PvdA (25)
Tegen: VVD (4)
Het raadsvoorstel is hiermee aangenomen.

14.

Uitgangspuntennotitie transitie AWBZ-WMO
Het voorliggende raadsvoorstel
1. vast te stellen de uitgangspunten- en beleidsnotitie transitie AWBZ

WMO

2. en meer in het bijzonder in te stemmen met alle in genoemde notitie opgenomen beslispunten.
Stemverklaring: ChristenUnie, de heer B. Jonkman
De raad besluit unaniem het voorliggende voorstel aan te nemen.
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15.

Benoeming leden Raad van Toezicht RSG
Raadsbesluit
De volgende voorgedragen persoon te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de
Stichting Regionale Scholengemeenschap (RSG), voor openbaar voortgezet onderwijs:
De heer H.A. Jansen uit Harderwijk
De raad besluit unaniem het voorliggende voorstel aan te nemen.

16.

Voorlopige benoemingen
Raadsbesluit
1. De fracties van Stadspartij Harderwijk Anders, VVD en ChristenUnie te verzoeken om te
voorzien in de (tijdelijke) voorzitterschappen van respectievelijk de commissies Beleid
Algemeen, Ruimte en Samenleving, tot het moment dat de gemeenteraad nieuwe
commissievoorzitters heeft benoemd.
2. Het presidium van de raad verzoeken om in de raadsvergadering van 24 april 2014 met een
voorstel te komen met betrekking tot de benoeming van voorzitters en plaatsvervangend
voorzitters van de raadscommissies.
NB. In het presidium is met betrekking tot dit voorstel afgesproken dat daar waar de partij van de
voormalig voorzitter niet kan voorzien in een tijdelijk voorzitter, het ook mogelijk is dat de voormalig
plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie het voorzitterschap waarneemt.
De raad besluit unaniem het voorliggende voorstel aan te nemen.

17.

Begrotingswijzigingen
De raad besluit het voorliggende voorstel aan te nemen.

Toezeggingen:
De heer P. Teeninga: In gezamenlijk overleg met de RNV-gemeenten te komen met een of meerdere
alternatieve locaties die een breed draagvlak hebben in de regio en de raad hiervan op de hoogte
stellen voor 10 juli 2014.
Burgemeester Van Schaik: De komende twee jaren met alle betrokken partijen de verordening in de
praktijk te toetsen en waar nodig met verbetervoorstellen te komen en voor 1 juni 2016 raad een
evaluatie voor te leggen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.
De raad van de gemeente Harderwijk,
Toezeggingen
Aangenomen moties

voorzitter
H.J. van Schaik
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griffier
H. R. Lanning

