PERSLIJST WEEK 42
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 15 oktober 2019
AANWEZIG:

de burgemeester
de wethouder
de wethouder
de wethouder
de secretaris

: A.S.F. van Asseldonk
: 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

Hospers

3. O O&A

Hospers

4. O O&A

Hospers

5. O O&A

Schipper

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst
Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
B&W-vergadering d.d.
1 oktober 2019
Product Begeleiding Groep Een product dat goed aansluit bij de ondersteu1. De productbeschrijving en de bijbehorende tarieDuurzaam
ningsvraag van cliënten die behoefte hebben aan
ven voor de 2 varianten van het product Begeleistructuur en intensieve begeleiding met veel herding Groep Duurzaam vast te stellen, waarna het
haling. Daarmee stellen we de zorgaanbieders in
product formeel aan de raamovereenkomst indistaat adequate ondersteuning te kunnen bieden.
viduele - en maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp,
Wmo en MO/BW Zorgregio Midden-IJssel/OostVeluwe wordt toegevoegd.
Subsidiëring Hospice Hat- Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve
In te stemmen met een incidentele subsidie aan Stichting
tem
terminale zorg nodig hebben in de laatste levens- Hospice Hattem voor de uitvoering van huishoudelijke
fase een plek te bieden, vanuit respect en uithulp in het hospice voor het jaar 2020.
gaande van de autonomie van de gast.
Werkwijze toegang tot Wet Een zorgvuldige overgang van de Wmo naar de De voorgestelde ‘Werkwijze overgang regionale belangdurige zorg
Wlz te realiseren, zodat onze cliënten gedurende schermd wonen-cliënten van de Wmo naar de Wlz’ vast
dit proces zo min mogelijk verstoringen ervaren. te stellen.
Hierbij zullen we aan de cliënten onafhankelijke clientondersteuning actief aanbieden. De aanbieder
is verantwoordelijk voor het opstellen, completeren
en (bij het CIZ) indienen van de Wlz-aanvraag.
Verkoop bedrijfskavel Ne- Instemmen met verkoop van een bedrijfskavel op in te stemmen met verkoop van de laatste bedrijfskavel
telhorst
Netelhorst met een oppervlakte van circa 7.500 m² op Netelhorst en de verkoopprijs vast te stellen op €
en de verkoopprijs vast te stellen op € 680.000,- ex- 680.000,- exclusief BTW en kosten koper en de netto-opclusief BTW (k.k.)
brengst van
€ 435.000,- begrotingstechnisch te verwerken in de Najaarsnota.

6. O O&A

7. O P&S/
O&A
8. O BDV

Van Asseldonk Integraal Veiligheidsplan Het doel van IVP is het komen tot een veilige regio 1. Kennis te nemen van het Integraal Veiligheidsplan VeVeluwe-Noord 2020-2023 en veilige gemeenten door het vastleggen van ge- luwe-Noord 2020-2023 en deze aan te bieden aan de gezamenlijke beleidsuitgangspunten en activiteiten meenteraad ter besluitvorming.
op het gebied van veiligheid en door een goed afgestemde samenwerking tussen de netwerkpartners.
Leidraad PAS
Leidraad vaststellen om vergunningverlening van
Broekhuis In te stemmen met het toepassen van de leidkleinere bouwplannen mogelijk te maken.
Bonte
raad werkafspraken aanvraag omgevingsvergunning in relatie tot stikstof.
Een onafhankelijke regionale geschillenregeling
1. In te stemmen met deelname van de gemeente
Van Asseldonk Geschillenregeling Wet
normalisering rechtspositie meningsverschillen tussen werkgever en werkneHattem aan de regionale geschillencommissie
ambtenaren.
mer te laten boordelen, overeenkomstig de spelreTalentenregio en het daarbij behorend reglement
gels die zijn vastgelegd in een reglement.
geschillencommissie.
2. De gemeente Zwolle aan te wijzen als orgaan,
dat namens de bij de geschillencommissie aangesloten organisaties, zorgdraagt voor benoeming van de voorzitter en de commissieleden en
de kennisgeving daarvan.

9. O O&A

Schipper

Verkoop gronden in het
De verkoop van circa 1.408 m2 grond aan V.O.F.
kader van woningbouwlo- Assenrade.
catie Assenrade
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1. In te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst voor de verkoop van circa 1.408 m2
bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van
Assenrade fase 4A

10. O O&A

Van Asseldonk Reactie deelname beleids- Gastheergemeenten van SNV-beleidstaken zijn op
taken Samenwerking
de hoogte van de wensen en ambities van de geNoord-Veluwe (SNV)
meente Hattem voor wat betreft samenwerking op
de betreffende beleidstaken.

1. Deelname aan de beleidstaak RO & Wonen binnen de meervoudige centrumregeling SNV te beëindigen;
2. Deelname aan de beleidstaken Cultuur, AOWR
& Klimaatadaptatie en Duurzaamheid binnen de
meervoudige centrumregeling SNV te continueren, waarbij voor Cultuur geldt dit mede te laten
afhangen van de rol van de provincie in het Cultuur- en Erfgoedpact;
3. De deelname aan de beleidstaken Verkeer &
Vervoer en Toerisme & Recreatie te continueren
en met de andere gemeenten na te willen denken over een andere, lichtere, vorm van samenwerken, bijvoorbeeld in coalities en daarbij te bezien welke componenten van de strategische taken Bereikbaarheid/A28 en Toerisme & Recreatie daarin een plek zouden kunnen hebben;
4. De andere Noord-Veluwse gemeenten over deze
besluiten te informeren.
Opdracht onderzoek sa- Een zorgvuldige afweging kunnen maken voor een 1.
Bijgaande opdrachtformulering vast te stellen en
menwerking informatise- samenwerking op informatisering & automatisering de gemeentesecretaris opdracht te geven met zijn betrefring en automatisering El- met vijf gemeenten, zodat de dienstverlening van fende collega’s over te gaan tot aanbesteding en uitvoeburg, Hattem, Heerde,
die vijf gemeenten in kwaliteit wordt versterkt en ring van een onderzoek naar samenwerking op InformatiNunspeet en Oldebroek
mogelijk meerkosten worden voorkomen.
sering & Automatisering van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek.

11. O Secr.

Hospers

12. O BDV

Hospers

Begroting 2020

Met het vaststellen van de begroting wordt voldaan De Programmabegroting 2020 inclusief de bijbehorende
aan de wettelijke voorschriften. Tevens wordt de fi- toelichtingen en staten vast te stellen en voor verdere
nanciële vertaling van het beleid en de investerin- procedure aan te bieden aan de Griffie.
gen voor 2020 vastgesteld en wordt kennis genomen van de Meerjarenraming 2021-2023.

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