VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 6
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 05 februari 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

Hospers

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
29 januari 2019
't Veen / aanmelding proHet transformatiegebied ’t Veen aanmelden als ex1. Het projectgebied ’t Veen voor de eerstvolgende
jectgebied voor Crisis- en
perimenteergebied Crisis- en Herstelwet, zowel als
tranche van de Crisis- en Herstelwet aan te melherstelwet (Chw)
Ontwikkelingsgebied als gebied voor bestemden bij de Minister van Binnenlandse Zaken en
mingsplan met verbrede reikwijdte, om vooruit te
Koninkrijkrelaties zowel als Ontwikkelingsgebied
mogen lopen op de nieuwe mogelijkheden van de
als gebied voor toepassing van bestemmingsOmgevingswet.
plan met verbrede reikwijdte.
2. Daartoe bijgevoegde concept-brief met bijlagen
aan de Minister te zenden.
Locatiekeuze onderwijs
Besluiten om het eerste scholencluster (met de
1. Kennis te nemen van het door ICS uitgevoerde
cluster 1
van Heemstraschool en De Zaaier) te situeren op
locatieonderzoek, de adviezen van de medezegde locatie Noordgouw en de keuze voor de Noordgenschapsraden en de reactie van de stuurgroep
gouw middels bijgevoegd raadsvoorstel ter besluithierop, en de uitkomsten hiervan mee te nemen
vorming voor te leggen aan de raad. Na het raadsin besluitvorming voor de locatie van het eerste
besluit worden afspraken gemaakt over de kaders
scholencluster.
van het project en wordt een haalbaarheidsonder2. De Noordgouw als locatie te kiezen voor het reazoek uitgevoerd.
liseren van nieuwbouw voor het eerste cluster
van de Van Heemstraschool en De Zaaier.
3. De keuze voor de Noordgouw als locatie voor
het 1e cluster via bijgevoegd raadsvoorstel ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 12 februari 2019.

