PERSLIJST WEEK 46

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 10 november 2020
AANWEZIG:

de burgemeester
de wethouder
de wethouder
de wethouder
de secretaris

: M. Sanderse
: F.M. Hospers
: C. Broekhuis-Bonte
: M.A. Schipper
: D.N.T. van der Weerd

AFWEZIG:
Nr.

Eenheid Portef.houder Onderwerp

Beoogd effect

Het college besluit om:

1. O Secr.

B&W

2. O O&A

Schipper

3. O O&A

Sanderse

Werkgeversvereniging
VNOG

De gemeenteraad te verzoeken het bestuur van
VNOG mede te delen dat ze geen wensen of bezwaren heeft tegen het voorgenomen lidmaatschap van de Werkgeversvereniging.

4. O O&A

Hospers/
Sanderse

Stand van zaken verbeterpunten n.a.v. rapportage
Toezicht Sociaal Domein

Het oppakken van de leerpunten die TSD heeft
1. Kennis te nemen van bijgevoegde ARI en deze ter
aangedragen die moeten bijdragen aan een ver- kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.
dere verbetering van de zorg en ondersteuning die
de gemeente in samenwerking met ketenpartners 2. Toezicht Sociaal Domein informeren door middel van
deze ARI
biedt aan onze inwoners.

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
3 november 2020
Transitievisie Warmte Hat- De Transitievisie Warmte Hattem geeft inzicht in De raad voor te stellen de Transitievisie Warmte Hattem
tem
de mogelijkheden om de gemeente in de toekomst vast te stellen.
aardgasvrij te verwarmen. Dit doen we samen met
inwoners en ondernemers. Met het vaststellen van
deze lokale visie start een proces van jaren om
stapsgewijs te komen tot verdere verduurzaming
van Hattem.
1. De gemeenteraad te verzoeken het bestuur van
de VNOG mee te delen dat ze geen wensen of
bedenkingen heeft ten aanzien van de voorgenomen aansluiting van VNOG bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
(WVSV)

5. O P&S

BroekhuisBonte

6. O O&A

Hospers

7. O O&A

Hospers

8. O O&A

Schipper

9. O BDV

Hospers

beslissingen op bezwaren Het nemen van een beslissing op de bezwaar- de overwegingen en het advies van de commistegen de omgevingsvergun- schriften binnen de wettelijke termijn.
sie bezwaarschriften over te nemen, en;
ning voor de bouw van een
- de bezwaarschriften ongegrond te verklaren, en;
telecommast op het adres
- het bestreden besluit te handhaven.
Roseboomspoor, achter Populierenlaan 14
Subsidie st. Hospice Hattem Inwoners die palliatieve terminale zorg nodig heb- 1. Subsidie te verlenen voor een bedrag van € 2.222,64
2021
ben in hun laatste levensfase een passende zorg- aan stichting Hospice Hattem voor 2021.
plek bieden in het Hospice Hattem.
Voorgenomen bestuurlijke Het uitbrengen van advies ten aanzien van de
1. Positief te adviseren op de voorgenomen befusie OOZ en stichting de
voorgenomen bestuurlijke fusie tussen OOZ en de
stuurlijke fusie tussen OOZ en Stichting de AmAmbelt
Ambelt en de effecten hiervan.
belt
2. Het bestuur middels bijgevoegde brief over dit
advies te informeren
Huisvestingsverordening ge- Een zo eerlijk mogelijke verdeling van de schaars
1. aan de gemeenteraad voor te stellen de Huismeente Hattem 2021
vrijkomende sociale huurwoningen bewerkstellivestingsverordening gemeente Hattem 2021 vast
gen, aangepast aan de vraagstukken van deze
te stellen conform het bijgevoegde voorstel en
tijd.
concept verordening.
Stichting Beheer MFC de
Marke

Voor alle drie de partijen geldt dat er zekerheid in Het college besluit om:
de geldstromen wordt verkregen voor de resterende
• De rentepercentages in de ‘overeenkomst van
looptijd van de geldleningen.
geldlening’ tussen de gemeente Hattem en stichting Beheer MFC de Marke vast te stellen op
Hoewel een en ander geen financieel voor- of na0,42% voor de aflossingsvrije leningen en op
deel oplevert ontstaat er wel een positief effect op
0,31% voor de annuïtaire lening;
de beeldvorming rond de subsidie die de gemeente
• Dit aan te gaan voor de periode tot einde looptijd
jaarlijks aan stichting Exploitatie Zwembad beschikvan de ‘overeenkomst van geldlening’;
baar stelt.
• Dit vast te leggen in een addendum op de ‘overeenkomst van geldlening’;
• De financiële gevolgen voor de gemeentebegro
ting te vertalen bij de Voorjaarsnota 2021
De burgemeester besluit om:

•
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De portefeuillehouder wethouder F.M. Hospers
te machtigen voor het ondertekenen van het addendum op de ‘overeenkomst van geldlening’

10. O P&S

Hospers

Uitstel aanbesteding VTH- Voor inwerkingtreding van de Omgevingswet volsoftware als gevolg van uit- doet de gemeente aan de minimum eisen voor het
stel inwerkingtreding Omge- aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet
vingswet
(DSO) en handhaaft daarbij het huidige niveau van
dienstverlening.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 16 november 2020.
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1. In afwijking van het collegebesluit van 24 maart
2020 de Europese openbare aanbesteding van
de software voor Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving (VTH) uit te stellen tot maximaal
2 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet.
2. In overeenstemming met het collegebesluit van
24 maart 2020 middels een enkelvoudig, onderhandse aanbesteding het offerte-traject met
Roxit te hervatten om een overbruggingsovereenkomst voor VTH-software af te kunnen sluiten.

