VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 3
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 15 januari 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

Wiggers

3. O O&A

Hospers

Beoogd effect

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
08 januari 2019
Instemming met koers en
Een stevige basis leggen voor onze verdere saagenda van de Regio Zwolle menwerking met de partners in de regio Zwolle
door formeel in te stemmen met de nieuwe koers
en de Nieuwe Agenda voor Regio Zwolle.

Het college besluit om:
Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
1) in te stemmen met de koers en agenda van de Regio
Zwolle, waaronder:
a) De hoofdlijnen van de organisatorische opzet
van Regio Zwolle en het werken in ‘coalitions of
the willing’ rond de vraagstukken vanuit de
Nieuwe Agenda;
b) De aanpak van de vijf vraagstukken: Economie,
Menselijk Kapitaal, Bereikbaarheid, Energie en
Leefomgeving;
c) het leveren van een bijdrage in capaciteit aan de
regio.
2) de raad en de Regio Zwolle over dit besluit te informeren.

Bestuursagenda GGD NOG Het DB van de GGD NOG wil de gemeenteraden 
In te stemmen met de Bestuursagenda 2019 2019-2023 en uitgangspun- en de colleges van B&W in staat stellen om tijdig 2023 en de uitgangspunten voor de begroting 2020 van
ten begroting 2020
te sturen op de beleidsmatige, inhoudelijke en fi- de GGD Noord- en Oost Gelderland;
nanciële kaders van de GGD NOG.

De raad voor te stellen eveneens in te stemmen
met de Bestuursagenda 2019 - 2023 en de uitgangspunten voor de begroting 2020 en hiervoor geen zienswijze
in te dienen bij de GGD Noord- en Oost Gelderland.

4. O P&S

Wiggers

5. O O&A

BroekhuisBonte

6. O O&A

Schipper

Gedoogbeschikking

Overtreding van de Wabo gedogen door middel
van gedoogbeschikking met voorwaarden.

bij het bedrijf Veluwenkamp Bedrijven B.V., gevestigd
aan de Hilsdijk 108 te Hattem, geconstateerde wijzigingen ten opzichte van de omgevingsvergunning milieu te
gedogen onder de in de beschikking genoemde voorwaarden.
Verlenging beleidsnota’s 3- Door het verlengen van de looptijd van de huidige
1. De raad voor te stellen de geldigheidsduur van
decentralisaties
beleidsnota’s voor Werk en Inkomen, Wmo en
de ‘Nota Werk en Inkomen 2015-2016’ met 4
Jeugd met 4 jaar (voor de jaren 2019 t/m 2022),
jaar te verlengen tot en met 2022.
kunnen we binnen het al vastgestelde kader de fo2. De raad voor te stellen de geldigheidsduur van
cus leggen op de uitvoering en doorontwikkeling
de ‘Beleidsnota Wmo 2015-2016’ met 4 jaar te
van het sociaal domein en bijdrage leveren aan de
verlengen tot en met 2022.
visievorming in het kader van de omgevingswet.
3. De raad voor te stellen de geldigheidsduur van
de ‘lokale uitvoeringsnota Zorg voor de jeugd
2015-2016’ met 4 jaar te verlengen tot en met
2022.
Aanvraag verklaring van
geen bedenkingen ‘Apeldoornseweg 30A’

De raad een verklaring vragen zodat de omge1. Instemmen met de inhoud van het raadsvoorstel en de
vingsvergunning verleend en het plan gerealiseerd bijgevoegde reactienota zienswijzen.
kan worden.
2. Het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit ter besluitvorming aanbieden aan de raad.
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7. O O&A

Schipper

8. O P&S

Wiggers

Verbeteren toegankelijkheid Het doel van de aanpassingen aan de Markt is het In te stemmen met bijgevoegde opinienota voor de raad.
Markt
blijvend verbeteren van de toegankelijkheid en het
comfort van de Markt voor alle gebruikers. Met een
oplossing die ook zorgt voor een technisch goede
oplossing voor de voegen.
Het college heeft de kaders gevolgd zoals die in
het Ambitiedocument zijn verwoord. Een aantal
proefvakken is onderzocht met toepassing van de
bestaande steen. Geconcludeerd kan worden dat
deze varianten niet haalbaar zijn. Een variant met
een gezaagde steen is wel haalbaar, maar deze is
kostbaar.
De voorliggende vraag is nu of wij verdergaan met
de oplossing met de gezaagde steen of dat het uitgangspunt van het Ambitiedocument van één samenhangende stadsruimte wordt losgelaten en andere alternatieven worden onderzocht.
Ook is de vraag of wij daarbij alle pleindelen opnieuw inrichten of alleen de Markt en de rijloper
van de Kerkhofstraat.
Aan de raad wordt gevraagd aan te geven welke
oplossingsrichting zij wensen. Op basis van deze
voorkeur wordt een ontwerp opgesteld en een
raadsvoorstel voorbereid.
Invorderingsbeschikking
Het doel van de invorderingsbeschikking is het af- De burgemeester besluit om:
1. Over te gaan tot het invorderen van de
dwingen van naleving van de wet.
verbeurde dwangsom van € 750,-.
2. Om dit besluit bekend te maken aan de
overtreder middels bijgevoegde beschikking.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2019.
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