VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 7
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 12 februari 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.

B&W

2. O O&A

Hospers

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
05 februari 2019
Beleid verstrekking geldle- Verenigingen en stichtingen gericht op actieve
1. Het voornemen te hebben om de “beleidsnotitie
ningen sportverenigingen
sportbeoefening, door middel van het verstrekken
verstrekking geldleningen sportverenigingen”
van leningen, in staat stellen om te investeren in
vast te stellen;
sportaccommodaties met als doel een kwalitatief
2. Het voornemen te hebben om de Subsidieregegoed voorzieningenniveau in onze gemeente te
ling 2019 Beleidsveld D103 Sport, Product
waarborgen. Deze leningen zijn onder strikte voor550105 Sportactiviteiten
waarden en tot een bepaalde hoogte mogelijk,
aan te passen conform bijlage 2;
waarmee er een beroep wordt gedaan op de eigen
3.
Het
voornemen te hebben om het maximum uit
draagkracht van verenigingen en de risico’s voor
de gemeente beperkt blijven.
te lenen bedrag onder de Subsidieregeling, Beleidsveld D103 Sport, Product 550105 Sportactiviteiten, Activiteit “Ondersteuning van investeringen van verenigingen in sportaccommodaties….”
tijdelijk te verhogen naar €1.455.265,- aflopend
naar €1.000.000 in 2034;
4. De raad om zijn zienswijze te vragen op de voorgenomen invulling van het beleid ten aanzien
van verstrekking van geldleningen aan sportverenigingen;

3. O P&S

BroekhuisBonte

Beleidsregels Werk & Inko- Actuele beleidsregels en werkinstructies
men 2019

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2019.
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- de beleidsregels Werk & Inkomen 2019 vast te stellen;
- deze beleidsregels de dag na bekendmaking in werking
te laten treden en terug te laten werken tot 1 januari
2019;
- de beleidsregels Werk & Inkomen 2019 de beleidsregels Werk & Inkomen 2018 te laten vervangen.

