PERSLIJST WEEK 45

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 3 november 2020
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

1. O Secr.

B&W

2. O O&A

Hospers

3. O O&A

Schipper

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
27 oktober 2020
Calamiteitenprotocol 'Soci- Het doel van dit voorliggende calamiteitenprotocol
1. Het calamiteitenprotocol 'Sociaal domein
aal domein' en handreiking 'Sociaal Domein' en de handreiking ‘Maatschappegemeente Hattem', september 2020, vast te
'Maatschappelijke onrust
lijke Onrust’ is het intern vastleggen van procedustellen; en
res en werkafspraken.
2. De handreiking 'Hoe om te gaan met (dreiging
van) maatschappelijke onrust in Hattem',
september 2020, vast te stellen.
verkoop grond Hilsdijk

Instemmen met verkoop van circa 175 m² gemeentegrond grenzend aan perceel Hilsdijk 21 en
de verkoopprijs vaststellen op € 35.000,- kosten
koper. Hiertoe kan ingestemd worden met bijgevoegde verkoopovereenkomst.

1. in te stemmen met verkoop van gemeentegrond
grenzend aan het perceel Hilsdijk 21, totaal circa
175 m²;
2. de verkoopprijs vast te stellen op € 35.000,kosten koper (€ 200/m² k.k.);
3. in te stemmen met bijgevoegde
verkoopovereenkomst.

4. O O&A

Sanderse

aanschaf online participatie- Een goede basis voor online participatie.
tool
Gebruik participatieplatform CitizenLab als basis
voor online participatie. Op dit platform kunnen we
inwoners informeren, consulteren en met hen samenwerken. Het platform is de plek waar inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente ideeën
met elkaar kunnen uitwisselen om de stad mooier,
veiliger, schoner, leuker en gezonder te maken.
Inwoners zien in één oogopslag wat er in de stad,
buurt of wijk gebeurt en waar ze over mee kunnen
denken. Wel zo handig en overzichtelijk. Niet alleen voor inwoners, maar ook voor de raad, het
college en de ambtelijke organisatie.
Oftewel, een online platform zorgt ervoor dat:
-

-

-

-

-

Hattem een online burgerpanel heeft,
waaraan iedereen mee kan doen, dit past
binnen de ambities vanuit het Programma
Verbetering Dienstverlening;
inwoners van Hattem op een laagdrempelige manier kunnen meedenken over projecten en beleid. Thuis, vanuit de luie
stoel. Wanneer iemand er tijd voor heeft;
er overzicht is: de projecten en ideeën
staan letterlijk op de kaart. Zo ziet een inwoner precies waarover hij of zij kan meedenken;
het publiek voor participatie breder is.
Vaak zie je dat hetzelfde type mens informatiebijeenkomsten van de gemeente bezoekt. Uit ervaring blijkt dat bij online participatie het publiek breder is.
het bestuur een actieve rol kan pakken:
bestuurders kunnen online meekijken,
meelezen en reageren op het platform.
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1. de aanschaf en implementatie van een tool voor
online participatie, voor een pilotperiode van
twee jaar (vanaf datum livegang).

Het platform past binnen de door Hattem gestelde
participatiecode en bij de kernwaarden van de organisatie (zie p4.).

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 10 november 2020.
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