VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 12
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 19 maart 2019
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Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
12 maart 2019
Beleidsnotitie geldleningen
1. De ‘beleidsnotitie verstrekking geldleningen
Verenigingen en stichtingen gericht op actieve
sport
sportverenigingen’ vast te stellen.
sportbeoefening, door middel van het verstrekken
2.
de Subsidieregeling 2019 Beleidsveld D103
van leningen, in staat stellen om te investeren in
Sport, Product 550105 Sportactiviteiten aan te
sportaccommodaties met als doel een kwalitatief
passen conform bijlage 2.
goed voorzieningenniveau in onze gemeente te
3. Het maximum uit te lenen bedrag onder de Subwaarborgen. Deze leningen zijn onder strikte voorsidieregeling, Beleidsveld D103 Sport, Product
waarden en tot een bepaalde hoogte mogelijk,
550105 Sportactiviteiten, Activiteit “Ondersteuning van investeringen van verenigingen in sportwaarmee er een beroep wordt gedaan op de eigen
accommodaties….” tijdelijk te verhogen naar
draagkracht van verenigingen en de risico’s voor
€1.455.265,- aflopend naar €1.000.000 in 2034
de gemeente beperkt blijven.
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1. De 1e wijziging van de
Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten
2019
2. “Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaats gemeente Hattem 2019”
3. De bijhorende regelgeving (uitvoeringsbesluiten) van de Beheersverordening 2019

1. Door de 1e wijziging van de “Verordening
op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019” kunnen de nieuwe tarieven doorberekend worden per eerste
van de maand volgend op besluitvorming.
2. Door het vaststellen “Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaats gemeente
Hattem 2019” kunnen de maatregelen uitgevoerd worden om de dienstverlening en
aantrekkelijkheid van onze begraafplaats
te vergroten en vergunningsplicht voor
grafbedekking af te schaffen.

1. De raad voor te stellen de 1e wijziging van de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019” vast te stellen.
2. In te stemmen met het afschaffen van de vergunningsplicht voor het hebben van een grafbedekking.
3. Het “Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en registratie 2019” vast te stellen.
4. Het “Uitvoeringsbesluit voor grafbedekking 2019”
vast te stellen.
5. De raad voor te stellen de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Hattem 2019”
vast te stellen.
6. De raad voor te stellen de lagere opbrengst begrafenisrechten van de periode januari tot en met mei
2019 te dekken uit de voorziening ‘afkoopsommen
onderhoud graven’ en de begroting te actualiseren bij
de Voorjaarsnota.

Projectopdracht implementatie Een zorgvuldige implementatie en borging van de
1. de regionale projectopdracht implementatie en
Wet verplichte ggz
uit de Wvggz en Wzd voortkomende gemeentelijke
borging van de nieuwe Wet verplichte ggz en
verplichtingen en verantwoordelijkheden, met als
Wet Zorg en Dwang vast te stellen
gevolg een passende en correcte dienstverlening
naar de inwoners binnen de gemeente Hattem.
Brief Veiligheidsnetwerk porteKennis te nemen van de brief van het Veiligheidsnetwerk
feuille personen met verward
Oost-Nederland over het vervolg portefeuille personen
gedrag
met verward gedrag in Oost-Nederland.
Concept ontwerp Meerjarenbe- Het informeren en horen van de gemeenteraad
1. Kennis te nemen van het Concept ontwerp Meerjarenleidsplan politie 2019 - 2022
over het Concept ontwerp Meerjarenbeleidsplan beleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en conOost-Nederland en concept
politie 2019 - 2022 Oost-Nederland en concept
cept Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland
Veiligheidsstrategie 2019 Veiligheidsheidsstrategie 2019 - 2022 Oost-Neder- 2. De stukken ter kennisgeving aan te bieden aan de ge2022 Oost-Nederland
land.
meenteraad
Convenant regionale samen- Het beoogde effect van dit convenant is het maken
1. Het Convenant regionale samenwerking Maatwerking MO/BW Oost-Veluwe van solidariteitsafspraken om de continuïteit van
schappelijke Opvang/Beschermd Wonen
de ondersteuning van de cliënten van MO/BW ook
(MO/BW) Oost-Veluwe ter vaststelling aan de
na de komst van het nieuwe objectieve verdeelmogemeenteraad voor te leggen.
del te waarborgen. Daarnaast wordt afgesproken
hoe om te gaan met de al eerder gereserveerde
budgetten MO/BW en met de verwachte overschotten over de periode 2018 tot en met 2020.
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Subsidieregeling 2020

Het vaststellen van de subsidieregeling 2020 en
hiermee de kaders voor de jaarlijkse subsidies in
2020 en de bijbehorende aanvraagformulieren.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019.
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1. De subsidieregeling gemeente Hattem 2020 vast
te stellen.
2. De aanvraagformulieren 'activiteitensubsidie',
'budgetsubsidie', 'sportsubsidie', ‘subsidie muziekonderwijs', ‘subsidie onderwijs-voorschoolse
voorzieningen' en 'waarderingssubsidie' vast te
stellen.
3. Het dossier (school)maatschappelijk werk nader
uit te werken binnen het proces resultaatgericht
subsidiëren.

