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VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 16 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 BDV

Hospers

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijsten
Besluitenlijsten vaststellen conform ontwerp.
B&W-vergaderingen d.d.
9 november 2020 en
10 november 2020
Aanbesteding accountants- De accountant wordt door de gemeenteraad inge• Kennis te nemen van de uitkomsten van de aandiensten 2021-2024
schakeld voor een onafhankelijke beoordeling van
besteding accountantsdiensten;
de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarreke• De stukken aan te bieden aan de Griffie om de
ning en het jaarverslag.
raad te laten besluiten accountantskantoor Baker
Tilly aan te wijzen voor de jaarrekeningcontrole
voor de jaren 2021 tot en met 2024.

3. O BDV

4. O P&S

Schipper

Hospers

Afwijking van het inkoopbe- Met dit voorstel wordt de reeds gestarte werkgeleid
versbenadering gecontinueerd in lijn met de wensen van de opdrachtgevende gemeenten. De aanpak is gericht op verduurzaming van het woonwerkverkeer zowel voor ondernemers als voor de
overheidswerkgevers(!) en aanverwante doelgroepen. Door de werkgeversaanpak voor 2021 bij hetzelfde bureau aan te besteden wordt de continuïteit gewaarborgd en volgt naadloze overgang
van voorbereiding (nu) naar uitvoering. Dit zorgt
voor een duidelijke voortgang in de

Belastingverordeningen
2021

1. In te stemmen met afwijking van het inkoopbeleid voor het project werkgeversbenadering 2021
binnen het Programma Noord Veluwe Bereikbaar en de opdracht i.p.v. meervoudig enkelvoudig onderhands te gunnen aan En Morgen.

Tot de actiepunten in 2021 behoort het opstellen
en besluiten over de vorm van de werkgeversaanpak op langere termijn, inhoudelijk afgestemd met
provincie Gelderland en Regio Zwolle binnen de
aanpak die voor Oost-Nederland ontwikkeld wordt.
Daarnaast speelt in 2021 ook het vraagstuk van de
verdere uitvoeringsonderbrenging. Opties hiervoor
zijn doorgaan met een extern bureau, zelf uitvoeren (bijvoorbeeld gemeente Hattem voor NoordVeluwe) of uitvoering begeleiden via een andere
organisatie (andere gemeente, provincie, ondernemersorganisatie). Ook verdere omvang, vorm en
inhoud behoren tot de taak voor 2021.
Door vaststelling van bijgaande besluiten door de De raad voor te stellen de belastingverordeningen en de
Raad kan de gemeente belastingaanslagen voor bijbehorende tarieventabellen voor 2021 vast te stellen.
belastingjaar 2021 opleggen overeenkomstig de
vastgestelde begroting 2021.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020.
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