VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 11
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 12 maart 2019
AANWEZIG:

de burgemeester
de wethouder
de wethouder
de wethouder
de secretaris

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

AFWEZIG:
Nr.

Eenheid Portef.houder Onderwerp

1. O Secr.
2. O O&A

Beoogd effect

Het college besluit om:

B&W

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
5 maart 2019
M.A. Schipper/ SamenwerkingsovereenMet deze samenwerkingsovereenkomst wordt de
1. De Samenwerkingsovereenkomst voor de planJ.W. Wiggers komst Aansluiting Wezep / verantwoordelijkheid en financiering voor de realivoorbereiding, de aanbesteding en de aanleg van de
H2O op de A28
sering van de nieuwe aansluiting op de A28 gerenieuwe aansluiting op de A28 vast te stellen en aan
geld.
te gaan;
2. Wethouder M.A. Schipper aan te wijzen als vertegenwoordiger namens Hattem in het Bestuurlijk
overleg.
3. De raad hierover te informeren.
De burgemeester besluit:
Wethouder C. Broekhuis-Bonte te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Hattem te ondertekenen.

3. O O&A

F.M. Hospers/ Cliëntervaringsonderzoek
K. Broekhuis- Sociaal Domein
Bonte

We onderzoeken hoe inwoners de toegankelijkheid en kwaliteit van de door de gemeente geboden ondersteuning in het sociaal domein ervaren
en welk effect ze daarvan hebben ondervinden in
hun zelfredzaamheid en participatie. De resultaten
gebruiken we als aanknopingspunt om de toegang
tot ondersteuning verder te optimaliseren.

4. O R&B

Schipper

1. Verlenging van de overeenkomsten voor inkoop van elektra en gas ten einde de levering
van energie vanaf 2020 te waarborgen.
2. Inkopen binnen de begrote (2019) productenramingen.

5. O R&S

Wiggers

Mandaat inkoop energie

Dwangsombesluit

1. Het cliëntervaringsonderzoek jongeren en ouders
met jeugdhulp 2018 vast te stellen.
2. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 vast te
stellen.
3. Het klanttevredenheidsonderzoek W&I 2018 vast
te stellen.
4. De Koepelnotitie Toegang sociaal domein 2018
vast te stellen.
5. De onderzoeken ter informatie toe te zenden aan
de raad en te bespreken met de participatieraad.
1. Volmacht te verlenen aan de heer Henk Prins,
Beleidsmedewerker van de gemeente Oldebroek
voor het aangaan en ondertekenen van verlenging van de overeenkomst inkoop duurzaamheid.

2. Kiezen voor vergroening elektra door inkoop van
Europese wind energie
Het opleggen van een last onder dwangsom is op De burgemeester besluit om:
dit moment het meest passende middel om het bedrijf te bewegen de herhaling van de overtreding Een last onder dwangsom op te leggen van € 750,- per
van artikel 24 van de Drank- en Horecawet te
overtreding per dag met een maximaal te verbeuren bevoorkomen.
drag van € 3.000,-, als blijkt dat artikel 24 van de Drank- en
Horecawet weer wordt overtreden.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2019.
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