PERSLIJST WEEK 50

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 14 december 2021
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

Beoogd effect

Het college besluit om:

1. O Secr.

B&W

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
7 december 2021

2. O P&S

Sanderse

Beslissing op bezwaar in- Het nemen van een beslissing op het bezwaar binzake het verzoek om hand- nen de wettelijke termijn.
having tegen de bouwwerken op de volkstuinen gelegen tussen de Gaedsberghweg/ Roseboomspoor
en Waa in Hattem
-

3. O O&A

Sanderse/
Hospers

Stand van zaken verbeterpunten n.a.v. rapportage
Toezicht Sociaal Domein

Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

De burgemeester besluit om:
de overwegingen en het advies van de commissie
bezwaarschriften over te nemen, en;
het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
het bestreden besluit te herroepen en het handhavingsverzoek af te wijzen.

Het oppakken van de leerpunten die TSD heeft
1. Kennis te nemen van bijgevoegde ARI en deze ter
aangedragen die moeten bijdragen aan een ver- kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.
dere verbetering van de zorg en ondersteuning die
de gemeente in samenwerking met ketenpartners 2. Toezicht Sociaal Domein informeren door middel van
deze ARI
biedt aan onze inwoners.

4. O O&A

Hospers

Uitvoering Maatschappelijke Om vanaf 2022 invulling te geven aan de uitvoe- 1.
Opvang vanaf 2022 in de re- ring van MO en OGGZ, zodat we ook vanaf dat
gio Oost-Veluwe
moment ook tijdelijk verblijf kunnen bieden aan
mensen zonder dak boven hun hoofd en maatschappelijke uitval trachten te voorkomen door het 2.
vroegtijdig signaleren van (risico)factoren.

3.

4.

5.
5. O O&A

Schipper

Addendum SOK Hoenwaard Het uiteindelijke doel is een evenwichtige ontwikkeling van de Hoenwaard met voldoende kwaliteit
en toekomstperspectief.
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vanaf 1 januari 2022 ten behoeve van de uitvoering
van de Maatschappelijke Opvang en Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg deel te nemen aan de
regio Oost-Veluwe;
de middelen ten behoeve van de uitvoering van
Maatschappelijke Opvang die de gemeente Hattem
ontvangt van de gemeente Zwolle jaarlijks over te
dragen aan de gemeente Apeldoorn tot het moment
van decentralisatie van de Maatschappelijke Opvang;
ten behoeve van de overdracht van taken, verantwoordelijkheden en middelen van de gemeente
Zwolle naar de gemeente Hattem de bijgevoegde
overeenkomst door de burgemeester te laten ondertekenen (bijlage 1);
ten behoeve van de overdracht van taken, verantwoordelijkheden en middelen van de gemeente Hattem naar de gemeente Apeldoorn de bijgevoegde
overeenkomst door de burgemeester te laten ondertekenen (bijlage 2);
de begroting 2022 te wijzigen bij de voorjaarsnota
2022.
1. In te stemmen met het bijgevoegde addendum SOK (incl. werkplan);
2. de ambities en maatregelen zoals beschreven in het bijgevoegde gebiedsplan te hanteren als uitgangspunt voor de verdere planvorming;
3. wethouder A. Schipper te mandateren voor
ondertekening van het addendum SOK (incl.
werkplan).

6. O O&A

Hospers

Meerjarenbeleidsplan VSV
2021-2024

1. Een regionale aanpak om het aantal
nieuwe voortijdig schoolverlaters terugbrengen;
2. Het percentage VSV’ers dat één jaar na
schooluitval weer terug is op school, verhogen;
3. Het percentage VSV’ers dat één jaar na
schooluitval werkt, verhogen;

1. Het Meerjarenbeleidsplan VSV 2021-2024 RMC
regio IJssel-Vecht vast te stellen.
2. In te stemmen met de implementatie van samenwerkingsniveau 2 Leerplicht en RMC in de RMC
regio IJssel-Vecht.
3. Kennis te nemen van de Vervolgaanpak VSV
2020-2024

4. Het versterken van de regionale samenwerking en de eenduidige monitoring en
registratie van jongeren in een kwetsbare
positie;
7. O O&A

Sanderse

Carbid schieten toestaan op Mogelijk maken dat de jeugd op 31 december veihet oude speelveld bij de
lig onder begeleiding van jongerenwerk op het
Marke
oude speelveld naast het jongerencentrum carbid
kan schieten binnen de bebouwde kom.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021.
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1. de locatie oude speelveld bij de Marke op 31 december op basis van artikel 2:73a lid 5 APV als
locatie aan te wijzen waar carbidschieten binnen
de bebouwde kom is toegestaan, als activiteit
van jongerenwerk tussen 12:00 en 16:00.

