VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 8
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 19 februari 2019
AANWEZIG:

de burgemeester
de wethouder
de (loco)-secretaris

: J.W. Wiggers
: C. Broekhuis-Bonte
: M. Hulsink

AFWEZIG:

de wethouder
de wethouder
de secretaris

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

Nr.

Eenheid Portef.houder Onderwerp

1. O Secr.

B&W

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
12 februari 2019

2. O O&A

Schipper

Verkoop gemeentegrond

3. O O&A

Wiggers

4. O O&A

Schipper/
Wiggers

Beoogd effect

Het college besluit om:
Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

Instemmen met verkoop van gemeentegrond en de in te stemmen met verkoop van gemeentegrond en de
verkoopprijs vaststellen op €37,50/m² kosten koper. verkoopprijs vast te stellen op €37,50/m² kosten koper.
Beleidsregel Aanpak Woon- De burgemeester kan bij ernstige en herhaaldelijke De burgemeester besluit om:
overlast
woonoverlast bestuursdwang toepassen
De beleidsregel Aanpak Woonoverlast vast te stellen
Zienswijzen Lelystad Airport Het gezamenlijk doel dat de gemeente Hattem, El- 1. de Gelderse zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijziburg, Oldebroek en Heerde nastreven is: Geen
ging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderligopening van Lelystad Airport voordat er een signifi- gende (geactualiseerde) milieueffectrapportage te ondercante herziening van het luchtruim heeft plaatsge- schrijven en in gezamenlijkheid met alle Gelderse partvonden. Deze luchtruimherziening moet ruimte
ners indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Wabieden voor een substantiële verbetering van de terstaat;
vliegroutes van Lelystad Airport waarmee de geplande laagvliegroutes van tafel zijn. Hierdoor wor- 2. aanvullend een zienswijze in te dienen met de gemeenten Elburg, Oldebroek en Heerde;
den negatieve effecten op het woon- en leefklimaat van onze inwoners zoveel mogelijk beperkt. 3. in te stemmen met de aanvullende zienswijze van de
gemeenteraad op het luchthavenbesluit;
4. de gemeenteraad hierover te informeren, middels de
bijgevoegde raadsinformatie.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2019.

