PERSLIJST WEEK 49

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 1 december 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

1. O Secr.

B&W

2. O O&A

Hospers

3. O P&S

Sanderse

4. O O&A

Hospers

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijsten
Besluitenlijsten vaststellen conform ontwerp.
B&W-vergaderingen d.d.
24 november 2020 en
26 november 2020
Programma en overzicht on- Een besluit nemen over de voorliggende aanvra1. Het programma en overzicht onderwijshuisderwijshuisvesting 2020gen van voorzieningen in de onderwijshuisvesting
vesting 2020-2021 vast te stellen, en hier2021
mee;
2. De aanvragen van voorzieningen in de onderwijshuisvesting voor 2021 van Stichting
Cambium en Catent af te wijzen
3. De (spoed)aanvraag van een voorziening in
de onderwijshuisvesting voor 2020 van OOZ
af te wijzen.
Beslissing op bezwaar van Het nemen van een beslissing op het bezwaar bin- de overwegingen en het advies van de commisVLMH tegen het besluit tot nen de wettelijke termijn.
sie bezwaarschriften over te nemen, en;
het afwijzen van het verzoek
- het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, en;
om handhaving met betrek- het bestreden besluit in stand te laten; en
king tot het Hattemse Loo
- het verzoek om proceskostenvergoeding af te
wijzen.
aanpassing subsidievoor- Het beoogd effect is tweeledig; we willen dat kin- Onderwijsachterstandenbeleid aan te passen waarbij het
waarden GOAB
deren met een VVE indicatie maximaal gebruik
vierde dagdeel voor ouders gratis wordt en de kinderopmaken van het aanbod en dat de kwaliteit van het vanginstelling aanspraak kan maken op een kwaliteitsaanbod op hoog niveau is en blijft.
subsidie om de kwaliteit van de vroegschoolse educatie
hoog te houden.

5. O O&A

Schipper

Prestatieafspraken Triada
2021

Het ondertekenen van prestatieafspraken 2021
tussen Triada, de Huurdersraad en de gemeente
Hattem.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 8 december 2020.
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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 zal separaat geïnformeerd worden over de nieuwe afspraken.

