PERSLIJST WEEK 48

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 24 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

1. O Secr.

B&W

2. O R&B

Schipper

3. O O&A

Hospers

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
17 november 2020
aanbesteding asfalt bestek Door aan te besteden, via een meervoudig onder1. In te stemmen met het samen met Elburg en Ol2021/2024
handse aanbesteding onder de in de regio gevesdebroek aanbesteden van het meerjarig ondertigde bedrijven wordt, naast een goede prijs/kwalihoudscontract voor asfaltverhardingen;
teit verhouding, de lokale en regionale werkgele2. In te stemmen met het afwijken van het ISNVgenheid gesteund. In verband met de geringere
inkoopbeleid en dit meerjarig onderhoudscontact
transportafstanden zal het werk een lagere milieumeervoudig onderhands aanbesteden voor 2
belasting hebben.
jaar met de mogelijkheid om dit 2 jaar te verlengen
Subsidie steunouder 2021

Met het uitvoeren van het project Steunouder willen we voorkomen dat ernstige en langdurige problemen in een gezin ontstaan, door 1) het vergroten van de draagkracht van vraagouders door
steun van een vrijwilliger die wekelijks het kind van
de vraagouders opvangt en 2) het vergroten van
de draagkracht van het kind door hem/haar een
veilige, stabiele omgeving te bieden bij de steunouder.

1. Een incidentele subsidie toe te kennen aan
Stichting Welzijn Hattem voor de uitvoering van
het project Steunouder in 2021.

4. O O&A

Schipper

Convenant Meer Muziek in Op elke basisschool op de Noord Veluwe, dus ook
de Klas
in de gemeente Hattem, is het belangrijk dat kinderen structureel muziekonderwijs krijgen. Muziek
is een blijvend onderdeel van het curriculum op de
basisschool. Daarnaast de portefeuillehouder te
mandateren voor het ondertekenen van het convenant.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 1 december 2020.
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1. Het convenant Meer Muziek in de Klas NoordVeluwe vast te stellen.
2. Wethouder Schipper te mandateren om dit convenant te ondertekenen.

