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VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 15 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

Schipper

3. O O&A

Hospers

4. O R&B

BroekhusBonte

5. O O&A

BroekhuisBonte

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
8 december 2020
Principeverzoek realisatie Het bestemminsplan herzien voor de locatie
1. Kennis nemen van de haalbaarheidsstudie
11 appartementen aan de Dorpsweg 23, zodat de 11 appartementen gerealiDorpsweg 23 voor het herzien van het bestemDorpsweg 23 in Hattem
seerd kunnen worden.
mingsplan;
2. Uit spreken dat dit in principe de basis is voor het
starten van een procedure voor realisatie van 11
appartementen.
Besluit verlate aanvraag
Bijdrage aan de sociale en recreatieve ontplooiing
1. De Zonnebloem (afdeling Hattem) conform de
waarderingssubsidie
van de inwoners van de gemeente Hattem.
subsidieregeling 2021 een waarderingssubsidie
à € 264,- te verlenen voor het jaar 2021.
Vervanging Thujahagen
Het beoogd effect is het kunnen aanplanten van
1. Het investeringsbudget “21.02.15: vervanging
door Taxushagen op graf- 300 strekkende meter Taxushagen. Hierdoor blijft
300m Thujahagen door Taxus hagen” te verhoveld vak 5.Overschrijding
het huidige beeld van hagen als afscheiding tusgen met € 8.610 van € 17.100 naar € 25.710.
aangevraagd MIP-bedrag. sen de grafrijen behouden evenals enige vorm van
2. De extra kapitaalslasten worden gedekt uit de
privacy.
gevormde voorziening “afkoopsommen graven”.
Wetswijzigingen schulddienstverlening

Het doel van deze notitie is om het college te informeren over deze wetswijzigingen en de instemming van het college te verkrijgen om te starten
met de implementatie.

1. De notitie wetswijzigingen schulddienstverlening
vast te stellen waardoor de implementatie ervan
gestart kunnen worden.

6. O BDV

Hospers

Vroegtijdig beëindigen di- Door het intrekken van de directe borgstelling
Mee te werken aan het per 31 december 2020 niet meer
recte borgstelling à € 1,8
wordt bereikt dat Gemeente Barendrecht een
hoeven waarborgen van de geldlening à € 1.180.000 jemiljoen jegens woningbouw- borgstelling met achtervang bij WSW kan afgeven gens Vestia en akkoord te gaan met de tijdelijke achtercorporatie Vestia
op een pakket woningen van Vestia. Door het in- vangpositie met WSW jegens Vestia.
trekken van de directe borgstelling verminderen de
risico's voor Gemeente Hattem.
Als secundair wordt genoteerd dat deze ruimte betrokken kan worden bij een eventuele nieuwe aanvraag tot achtervang van een woningbouwcorporatie die huurwoningen in Hattem beheert.

7. O O&A

Schipper

Uitvoering Huisvestingsver- Regelen uitvoering van de huisvestingsverordeordening 2021
ning gemeente Hattem 2021 voor wat betreft het
behandelen van urgentieaanvragen door de urgentiecommissie en het onder mandaat verstrekken
van huisvestingsvergunningen aan huurders van
Triada.
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1. de Nadere regels urgentie, op basis van de Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021,
vast te stellen;
2. het Reglement urgentiecommissie woonruimteverdeling vast te stellen;
3. de bevoegdheden als bedoeld in artikel 8 en artikel 9 van de Huisvestingsverordening (m.b.t.
aanvragen voor urgentie) te mandateren aan Enserve die per 1 januari 2021 de urgentieaanvragen gaat behandelen;
4. het innen van leges voor het in behandeling nemen van urgentieaanvragen, zoals genoemd in
de Nadere regels urgentie, neer te leggen bij Enserve;
5. de bevoegdheden als bedoeld in artikel 6 van de
Huisvestingsverordening Gemeente Hattem
2021 (m.b.t. aanvragen huisvestingsvergunning),
voor woningen van woningstichting Triada, te
mandateren aan de directeur-bestuurder van Triada. De directeur-bestuurder kan desgewenst
ondermandaat verlenen aan andere medewerkers van Triada.
6. het reglement urgentiecommissie woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 per 1 januari 2021
in te trekken en tegelijkertijd het mandaat aan
deze commissie in te trekken;
7. het reglement commissie bezwaarschriften
Noord-Veluwe 2015 in te trekken.

8. O R&B

Schipper

Projectopdracht Dorpsweg
Eijerdijk Verl. Parklaan

1. akkoord te gaan met de projectopdracht
Dorpsweg Eijerdijk-verlengde Parklaan (bijlage 1)
2. akkoord te gaan met het participatieplan (bijlage 2)

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2021.
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