VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 15
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 09 april 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 R&B

Schipper

Beoogd effect

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
02 april 2019
Samenwerking Zwolle aan- Gelijktijdig met groot onderhoud Zuiderzeestraatpassingen VRI Zuiderzee- weg de VRI verbeteren en weer gereed maken
straatweg
voor de komende jaren

Het college besluit om:
Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.


De gemeente Zwolle opdragen om het vervangen van de technische installatie en de detectielussen van de VRI Zuiderzeestraatweg te coördineren.



In afwijking op het inkoopbeleid de aanpassingen
aan de VRI één op één te regelen met de leverancier van de installatie.

3. O P&S

BroekhuisBonte

beslissing op bezwaar om- Het nemen van een beslissing op het bezwaargevingsvergunning
schift binnen de wettelijke termijn.

De overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en:
 het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 het bestreden besluit in stand te laten, onder
aanvulling van de motivering voor wat betreft
toetsing detailhandelsvisie en goede ruimtelijke
ordening.

4. O BDV

Wiggers

Aanstellen functionaris infor- De Ciso is betrokken bij risicobeheersing van
matieveiligheid
werkprocessen waar gevoelige- of persoonsgegevens gebruikt worden, op zowel technisch- als
functioneel niveau.

1. Arjan Boerman aanstellen als functionaris informatieveiligheid, ook wel Ciso.
2. Intrekken van de aanstelling van Ellard de Vries als
Ciso.

5. O BDV

Hospers

Stichting d’Oude Vrouwen:
exploitatiebegroting 2019 en
balansprognose per 31-122019

In te stemmen met de balansprognose en exploitatiebegroting 2019 van Stichting d’Oude Vrouwen.
De stichting te informeren over het genomen besluit.
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6. O BDV

Wiggers

Collegeverklaring-ENSIA2018

Collegeverklaring en assurancerapport informeren
college en raad over het resultaat van de ENSIA
audit.
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1. De uitkomsten van de zelfevaluatie voor de aansluitingen DigiD en Suwinet vast te stellen.
2. De uitkomsten van de zelfevaluatie voor BAG en
BGT vast te stellen. Door in te stemmen met de
uitkomsten legt het college verantwoording af
over het gebruikt van de BAG en BGT aan de
landelijk toezichthouder, het ministerie van BZK.
3. De coördinator ENSIA te mandateren om toezicht te houden op de uitvoering van de verbetering in kalenderjaar 2019.
4. De collegeverklaring te ondertekenen. Met de
collegeverklaring legt het college conform de
ENSIA-methodiek verantwoording af over de informatiebeveiliging aan zowel de raad als aan de
landelijke toezichthouders. In de verklaring verklaart het college dat de interne beheersingsmaatregelen van de gemeente in opzet en bestaan voldoen aan de normen voor DigiD en
Suwinet, uitgezonderd de in de (geheime/kabinet-)bijlagen genoemde uitzonderingen.
5. Het opleggen van geheimhouding op de collegeverklaring en bijlage 1 DigiD en bijlage 2 Suwinet
van de collegeverklaring en het assurancerapport van de IT auditor met beide bijlagen en de
verantwoordingsrapportages over BAG en BGT
op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder. De geheimhouding wordt opgelegd in
verband met de belangen genoemd in artikel 10,
tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur.
6. De raad op grond van artikel 25, derde lid van de
Gemeentewet te verzoeken de opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring 2018 met
bijlagen, het assurancerapport 2018 met bijlagen
en de verantwoordingsrapportages over BAG en
BGT tijdens de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

7. De raad te vragen kennis te nemen van de bijgevoegde raadsvoordracht. Deze bevat de verantwoording vanuit het ENSIA stelsel over het
jaar 2018.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.
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