VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 18
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 30 april 2019
AANWEZIG:

de burgemeester
de wethouder
de wethouder
de loco-secretaris

: J.W. Wiggers
: C. Broekhuis-Bonte
: M.A. Schipper
: H. van Dijk

AFWEZIG:

wethouder
de secretaris

: F.M. Hospers
: D.N.T. van der Weerd

Nr.

Eenheid Portef.houder Onderwerp

1. O Secr.

B&W

2. O O&A

Hospers

3. O O&A

Hospers

Beoogd effect

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
23 april 2019
Wijziging Gemeenschappe- Het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling
lijke Regeling Basismobiliteit Basismobiliteit i.v.m. gewijzigde uitgangspunten
per 1 augustus 2019.

Het college besluit om:
Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

1. In te stemmen met de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit per 1 augustus 2019
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met
de gewijzigde GR Basismobiliteit en geen zienswijze in te
dienen.
Concept-programmabegro- De gemeenteraad de mogelijkheid bieden een
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de
ting 2020 en jaarstukken
zienswijze in te dienen op de Programmabegroting
concept-programmabegroting 2020 van de GGD
2018 van de GGD Noord- 2020, voordat het AB van de GGD NOG de proNoord- en Oost-Gelderland;
en Oost-Gelderland
grammabegroting vaststelt.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van
jaarstukken 2018 en de concept-programmabegroting 2020;
3. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze
op de concept-programmabegroting 2020 in te
dienen bij de GGD Noord- en Oost Gelderland.

4. O O&A

Wiggers

5. O O&A

Wiggers

6. O P&S

Wiggers

7. O O&A

Schipper

8. O BDV

Hospers

Financiële stukken VNOG

De concept begrotingswijziging 2019 en de concept programmabegroting 2020-2023 van de
VNOG onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur en het bestuur in staat stellen
daarop te reageren.
De kadernota 2020-2023 en de voorlopige jaarstukken 2018 onder de aandacht brengen van het
gemeentebestuur.

1. Kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2018
en de kadernota 2020-2023
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 en de kadernota 2020-2023
3. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging
2019 en de concept programmabegroting 2020-2023
4. De zienswijze op de concept begrotingswijziging 2019
en de concept programmabegroting 2020-2023 aan te
scherpen op de noodzaak om kosten te verlagen en de
raad te vragen hiermee in te stemmen
Voorstel prioriteiten InteEen Integraal Veiligheidsplan dat gedragen wordt 1. Kennis te nemen van het voorstel prioriteiten Integraal
graal Veiligheidsplan 2020- door de regio en bijdraagt aan een veilige geVeiligheidsplan 2020-2023
2023
meente in de regio Noord Veluwe.
2. Het voorstel ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad.
Avondopenstelling loket bur- Besluit nemen over de avondopenstelling van het
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de engerzaken
loket burgerzaken.
quête over de avondopenstelling van het loket
burgerzaken;
2. Met ingang van 1 juli 2019 de avondopenstelling
van het loket burgerzaken te wijzigen van de vrijdag- naar de woensdagavond en de openingstijden met een uur te verruimen van 17.00 tot
20.00 uur waardoor het loket burgerzaken op
woensdag van 8 – 20 uur geopend is;
3. De raad te informeren middels bijgevoegde
raadsinformatie.
Verkoop groen Hezenber- Instemmen met verkoop van een gemeentelijke
in te stemmen met verkoop van een gemeentelijke
gerweg/Roseboomspoor
groenstrook langs het Roseboomspoor van circa groenstrook langs het Roseboomspoor van circa 3.447
3.447 m² en de verkoopprijs vaststellen op
m² en de verkoopprijs vast te stellen op €13.788,- kosten
€13.788,- kosten koper (€ 4/m²).
koper.
Liquiditeitspositie de Marke Instandhouding zwembad en multifunctioneel cen- Een voorschot van € 206.526 te verlenen vooruitlopend
trum de Marke
op de subsidievaststellingen 2016, 2017 en 2018 van
stichtingen MFC en Zwembad de Marke.
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9. O BDV

Hospers

Verlenging overeenkomst
accountant Baker Tilly en
actualiseren
normenkader financiële
rechtmatigheid 2019

De accountant wordt door de gemeenteraad ingeschakeld voor een onafhankelijke beoordeling van
de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening en -verslag. Daarbij is het voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole belangrijk,
dat de geldende regelgeving volledig en duidelijk
vastligt in het normenkader en actueel is.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2019.
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1. De raad voor te stellen – via de auditcommissie
– om de overeenkomst met accountantsbureau
Baker Tilly te Zwolle met één jaar te verlengen.
2. Het bijbehorende normenkader 2019 vast te stellen.
3. De raad voor te stellen - via de auditcommissie om het normenkader (als bijlage bij het controleprotocol voor de jaarrekening 2019) voor kennisgeving aan te nemen.

