PERSLIJST WEEK 47

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 23 november 2021
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

1. O Secr.

B&W

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
16 november 2021

2. O O&A

Schipper

Prestatieafspraken Triada
2022

Het ondertekenen van prestatieafspraken 2022
tussen Triada, de Huurdersraad en de gemeente
Hattem.

3. O O&A

Hospers

Inzet DUVO-gelden t.b.v
Loket 0-100

Het realiseren van de ambities uit de Regiovisie
Samen tegen Huiselijk Geweld 2020-2023

4. O O&A

BroekhuisBonte

Het college besluit om:

Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

1. in te stemmen met de inhoud van de voorliggende prestatieafspraken tussen Triada, de
Huurdersraad en de gemeente Hattem;
2. wethouder Schipper te mandateren bovenstaande afspraken namens het college van B&W
te ondertekenen;
3. de raad hierover separaat te informeren.

De ontvangen incidentele DUVO-gelden van € 33.807,beschikbaar te stellen t.b.v. de uitvoering van de Regiovisie Samen tegen Huiselijk Geweld en de ontwikkeling
van het Loket 0-100
Beleidsregel tegemoetko- De huidige SMI-regeling (gekoppeld aan de bijzon1. de beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderming kosten kinderopvang dere bijstand) vervangen door de voorgestelde beopvang in verband met een sociaal medische inin verband met een sociaal leidsregel waardoor ook Hattemers die niet tot de
dicatie Hattem 2021 vast te stellen.
medische indicatie Hattem minima behoren in aanmerking kunnen komen
2. De raad middels bijgaande ARI te informeren.
2021
voor een tegemoetkoming kosten kinderopvang in
verband met een SMI.

5. O O&A

Schipper

Samenwerkingsovereenkomst VisitVeluwe 20222026

-

-

De opdracht geven aan Visit Veluwe om
voor de periode 2022-2026 de toeristische
regiomarketing van de Veluwe uit te voeren.
De gezamenlijke doelstellingen met de Veluwse gemeenten te bereiken zoals opgesteld in de Veluwe Agenda 2030.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 30 november 2021.

2

-

-

De gemeenschappelijke samenwerkingsovereenkomst van Visit Veluwe met de Veluwse gemeenten voor de periode 2022-2026 te ondertekenen.
Instemmen met een jaarlijkse financiële bijdrage
van €1,03 per inwoner aan de Visit Veluwe samenwerking voor de periode van 2022-2026.
Wethouder M.A. Schipper te machtigen de Samenwerkingsovereenkomst VisitVeluwe 20222026 namens het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Hattem te tekenen.

