VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 4
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 22 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 P&S

Wiggers

3. O BDV

Wiggers

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
15 januari 2019
Beslissing op bezwaar weg- Beslissen op het ingediende bezwaar
slepen auto

Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

Uitvoeringsplan herhuisvesting

Kennis nemen te nemen van het uitvoeringsplan.

1. bezwaar gegrond te verklaren
2. het bestreden besluit te herroepen
3. de kosten van de toepassing van bestuursdwang
(€ 231,48) terug te betalen, en de gemaakte reiskosten à € 0,28 per km (€ 12,60) te vergoeden
aan bezwaarde, in totaal € 244,08.

Voor de aanbesteding van de geluidinstallatie af te wijken van het inkoopbeleid op grond van de motivatie zoals in het voorstel omschreven.

4. O O&A

Hospers

Samenwerkingsconvenant Het samenwerkingsconvenant vormt de basis van
regionale verwijsindex Mid- het gebruik van de verwijsindex door gemeenten
den-IJssel/Oost-Veluwe
en partijen in de domeinen zorg, sociaal, welzijn,
onderwijs en veiligheid. De verwijsindex draagt eraan bij dat professionals uit deze domeinen vroegtijdig met elkaar samenwerken en communiceren
in het belang van de jeugdige en het principe één
gezin, één plan.

1. Het convenant regionale verwijsindex regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe vast te stellen. Hierdoor
kunnen gemeenten en partijen volgens de afspraken en verplichtingen in het convenant samenwerken.
2. Mandaat te verlenen aan wethouder F.M. Hospers voor het aangaan van het convenant genoemd onder 1.
3. De burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder F.M. Hospers voor de ondertekening van de het convenant genoemd onder 1.

5. O O&A

Hospers

Dienstverleningsovereen- Belangrijkste taak van de regionale accountmanakomst regionaal accountma- gers is het aanjagen van de transformatie bij zorgnagement Jeugd en Wmo aanbieders.

1. In te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst
Dienstverlening Accountmanagement Jeugd en
Wmo, zodat het regionaal accountmanagement,
waarmee in 2015 is gestart kan worden voortgezet.

6. O O&A

Schipper

Nota grondprijzen 2019

Instemmen met de Nota grondprijzen 2019.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2019.
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2. Mandaat te verlenen aan wethouder F.M. Hospers voor het aangaan van de overeenkomst genoemd onder 1.
3. De burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan de wethouder F.M. Hospers voor de ondertekening van dan de overeenkomst vermeld
onder 1.
in te stemmen met de Nota grondprijzen 2019 en deze
nota ter kennisgeving aan te bieden aan de griffie.

