PERSLIJST WEEK 22
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 28 mei 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

Schipper

3. O O&A

Schipper

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
21 mei 2019
Huisvestingsverordening ge- Het vrijwel ongewijzigd vaststellen van de huisves- 1. de raad voor te stellen de Huisvestingsverordening
meente Hattem 2019
tingsverordening geeft tijd om de nieuwe huisvesgemeente Hattem 2019 vast te stellen;
tingsverordening goed voor te bereiden.
2. daarvoor bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad.
Raadsinformatiebrief Transi- De raad informeren over dit proces.
- in te stemmen met bijgevoegde informatiebrief en deze
tievisie Warmte
te verzenden aan de raad

4. O O&A

Schipper

penvoerder Veluwe
Remembers

Met deze besluitvorming wil de Stuurgroep Veluwe 1. De gemeente Arnhem aan te wijzen als penvoerder
Remembers de benodigde noodzakelijke handelinvoor de regio Veluwe met als opdracht om mede nagen afstemmen binnen de deelnemende gemeenmens de gemeente Hattem de rechtshandelingen en
ten. Dit om de subsidieaanvraag richting de provinandere handelingen te verrichten die nodig zijn om
cie af te kunnen ronden én de samenwerking tusvan de provincie subsidie te verkrijgen voor het resen de deelnemende gemeenten te bekrachtigen.
gioprogramma Veluwe Remembers;
2. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van
de vijf ‘kerngemeenten’ (Apeldoorn, Arnhem, Ede,
Elburg en Wageningen) en de VeluweBoard om volgens de vastgestelde verdeelsleutel (ieder €20.000)
een risicoreservering te hanteren voor de uitvoeringskosten van het regioprogramma, voor zover
deze niet zijn gedekt met subsidie van de provincie
en bijdragen van het vfonds, andere geldverstrekkers of de middelen die zijn gereserveerd onder de
vlag van de VeluweAlliantie.
3. De Stuurgroep Veluwe Remembers de penvoerder
gemeente Arnhem te laten adviseren over de te nemen besluiten ten behoeve van de uitvoering van
Veluwe Remembers.

5. O BDV

Wiggers

Vaststellen rechtspositie
raads- en commissieleden
en regeling burgemeester
en wethouders

We beschikken over actuele verordeningen raadsen commissieleden en regeling burgemeester en
wethouders die zijn aangepast aan het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

1. De Raad voor te stellen om de huidige verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden in te trekken;
2. De Raad voor te stellen om de verordening
rechtspositie raads- en commissieleden Hattem
2019 vast te stellen;
3. De beslispunten 1 en 2 worden geëffectueerd via
de werkgeverscommissie van de Raad;
4. De regeling voor burgemeester en wethouders
vast te stellen.

6. O BDV

Wiggers

Jaarverslag 2018 commissies bezwaarschriften H20

Doel van dit voorstel is de drie bestuursorganen (=
college, burgemeester en raad) kennis te laten nemen van jaarverslag 2018 commissies bezwaarschriften in H20-verband.

De burgemeester en het college besluiten:
1. het jaarverslag 2018 van de commissies bezwaarschriften in H2O-verband voor kennisgeving aan te nemen;
2. dit jaarverslag ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.
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7. O BDV

Wiggers

Begroting 2020 Streekarchief

Een goedgekeurde begroting voor 2020 zodat het 1. Akkoord te gaan met de begroting 2020 StreekarStreekarchief kan blijven zorgen voor zowel de
chief Noord-Veluwe.
(duurzame) opslag van archiefbestanden en docu- 2. Het college van B&W van de gemeente Epe te bementen conform de Archiefwet én voor een kwalirichten conform bijgevoegde brief.
tatief goede dienstverlening.

8. O BDV

Wiggers

Jaarrekening en jaarverslag Een goedgekeurde jaarrekening is nodig voor ver- 1.
2018 Streekarchief
antwoording van het streekarchief. Het jaarverslag
geeft inzicht in de werkzaamheden van de archiva- 2.
ris en de mate van (digitale) dienstverlening.
3.

9. O O&A

Schipper

Modelkeuze herinrichting
Het doel van de aanpassingen is het blijvend ver- 1 In te stemmen met het bijgevoegd voorstel aan de raad
Markt, Kerkplein en Kerkhof- beteren van de toegankelijkheid en het comfort
met de volgende beslispunten:
straat
van de Markt en het plein rond de kerk voor alle
1. De voorkeur uit te spreken voor model 3 voor de
gebruikers. Daarbij is de beeldkwaliteit van groot
herinrichting van de Markt en de rijloper Kerkhofbelang. En dat de oplossing technisch blijvend
straat (gezaagde natuursteen) en met het hergoed is. De kosten van de herinrichting moeten
straten van het voormalige kerkhof (Kerkplein en
passen binnen de bandbreedte van € 300.000 – €
deel Kerkhofstraat) met de huidige, ongezaagde
800.000 zoals door de raad is aangeven als kader.
steen, met een zo smal mogelijke voeg, gevuld
met split en brekerzand.

Akkoord te gaan met de jaarrekening 2018 van het
Streekarchief Noord-Veluwe.
Kennis te nemen van het jaarverslag 2018.
Het college van B&W van de gemeente Epe te berichten conform bijgevoegde brief.

2. De benodigde structurele middelen, groot maximaal € 37.000, in de Kadernota vast te stellen
3. De desinvesteringslasten van niet duurzame investeringen uit 2013 -2015, groot € 200.000, ten
laste te brengen van de algemene reserve.
2 In te stemmen met afwijking van het gemeentelijk inkoopbeleid door de opdracht te gunnen via onderhandse
enkelvoudige aanbesteding aan een nader te bepalen
partij.
3. De portefeuillehouder te mandateren om het raadsvoorstel aan te passen conform dit besluit.
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10. O BDV

Hospers

Jaarstukken 2018

11. O BDV

Hospers

Voorjaarsnota 2019

12. O BDV

Hospers

Kadernota 2020

Transparante verantwoording over het gevoerde
beleid.

De raad voor te stellen om:
o Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast te
stellen;
o Het gerealiseerde resultaat van € 224.688 nadelig te
verrekenen met:
‐
de reserve aansluiting A28 voor een bedrag
van
€ 281.500 (toevoeging);
‐
de reserve grondexploitatie voor een bedrag
van
€ 221.000 (toevoeging);
‐
de egalisatiereserve Sociaal Domein voor een
bedrag van € 829.524 (onttrekking) en
‐
de algemene reserve voor een bedrag van
€ 102.336 (toevoeging).
Tussentijdse (financiële) verantwoording over het 1. De voorjaarsnota 2019 vast te stellen en voor vergevoerde beleid.
dere procedure aan te bieden aan de Griffie;
2. De begroting te wijzigen overeenkomstig het financieel overzicht;
3. Het in beeld gebrachte resultaat 2019 te verrekenen
met de algemene reserve vrij aanwendbaar.
In de kadernota wordt de raad geïnformeerd over De kadernota – begrotingsvoorbereiding 2020 met de
ontwikkelingen en de financiële consequenties voor hierin genoemde kaders, richtlijnen en uitgangspunten
de komende vier jaar. Daarnaast is de kadernota vast te stellen en voor verdere procedure aan te bieden
het document waarmee de raad kader stellende uitaan de Griffie.
spraken doet.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 4 juni 2019.
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