PERSLIJST WEEK 46
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 16 november 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.
9 november 2021

2. O O&A

Hospers

Inkoop bemoeizorg (OGGZ) Organiseren van bemoeizorg in de gemeente Hat- 1. In te stemmen met het aangaan van een overeenvanaf 2022 e.v.
tem als taak die wettelijk geregeld moeten worden
komst met GGD IJsselland voor de levering van bedoor de gemeente.
moeizorg (OGGZ).

3. O O&A

Sanderse

Verkentoren

Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

2. In te stemmen met het volgen van een enkelvoudig
onderhandse aanbestedingsprocedure voor de inkoop van bemoeizorg (OGGZ) in het kader van de
Wmo en daarmee af te wijken van het inkoopbeleid.
Het beschermen van de historische locatie en het De Verkentoren op basis van Artikel 461 Wetboek van
terugdringen van de nachtelijke overlast.
Strafrecht als verboden terrein te bestempelen dagelijks
tussen 22.00 uur en 6.00 uur

4. O O&A

Schipper

Start verkenning De Zaaier Realiseren van ongeveer 30-40 woningen op de
locatie van huidige basisschool De Zaaier.

1. In te stemmen met het opstarten van een verkenning naar het realiseren van woningbouw op
locatie De Zaaier.
2. Hierbij in eerste instantie uit te gaan van een mix
van sociale huur en middenhuur.
3. In te stemmen om Triada te betrekken bij deze
verkenning met als resultaat om in deze fase te
komen tot een intentieovereenkomst.
4. Geheimhouding op te leggen op bijlage 1 bij dit
collegevoorstel op grond van artikel 10, lid 2, sub
b (financiële belangen gemeente) en g (voorkomen onevenredige bevoor- of benadeling van
betrokkenen dan wel van derden) Wet openbaarheid bestuur.
5. De raad bij de voorjaarsnota voor te stellen een
voorbereidingskrediet van €35.000 vast te stellen.
6. De raad informatie over dit besluit te sturen.

5. O O&A

6. O P&S

Hospers

Hospers

Investeringskrediet IKC 1
Hattem

Belastingverordeningen
2022

Door instemming door de raad met de verstrekking
van een investeringskrediet voor de bouw van het
IKC, de bouwheer in staat stellen om het eerste
Hattemse IKC met twee scholen en ruimtes voor
kinderopvang te realiseren.

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
verstrekking van een investeringskrediet van
€6.445.266,- aan de beheerstichting i.o. ten behoeve van integrale vervangende nieuwbouw
voor de Van Heemstraschool (stichting Cambium) en De Zaaier (Florion) in IKC 1 Hattem.

2. De raad voor te stellen in te stemmen met de
verstrekking van een investeringskrediet van
€816.569 aan de beheerstichting i.o. voor de realisatie van ruimtes voor kinderopvang in IKC 1
Hattem.
Door vaststelling van bijgaande besluiten door de De raad voor te stellen de belastingverordeningen en de
Raad kan de gemeente belastingaanslagen voor bijbehorende tarieventabellen voor 2022 vast te stellen.
belastingjaar 2022 opleggen overeenkomstig de
vastgestelde begroting 2022.
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7. O O&A

Schipper

Integrale Laadvisie en Plaat- Het doel van deze integrale laadvisie en het plaat- de Integrale Laadvisie Gemeente Hattem en het Plaatsingsbeleid Laadpalen
singsbeleid laadpalen is om een strategie te bepa- singsbeleid Laadpalen Gemeente Hattem ter vaststelling
len waarmee tijdig een passende laadinfrastruc- aan de raad voor te leggen.
tuur voor alle elektrische voertuigen wordt gerealiseerd. Dit is belangrijk om de mobiliteit te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. We willen met deze laadvisie in de toenemende laadvraag kunnen voorzien en met een proactieve aanpak richting geven aan de transitie naar elektrisch
vervoer. De visie heeft een zichttermijn van tien tot
vijftien jaar met een evaluatieperiode van twee
jaar. Met de laadvisie nemen we regie op het
plaatsen en opschalen van de laadoplossingen die
nodig zijn. Op die manier zorgen we voor een
goede inpassing in de openbare ruimte en het
elektriciteitsnet en willen we onze inwoners, bezoekers en bedrijven vertrouwen geven en stimuleren om de stap naar elektrisch vervoer te maken.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021.
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