PERSLIJST WEEK 50

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 8 december 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

Schipper

3. O P&S

Sanderse

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
1 december 2020
uitvoering amendement
Lager energieverbruik bij inwoners, juist bij minder Energiesubsidie in samenwerking met Veluwe Duurzaam
energiesubsidie
draagkrachtige inwoners.
uitvoeren conform voorstel en de raad te informeren met
een raadsinformatiebrief.
verhoging presentiegelden
medewerkers stembureau

Door de presentiegelden te verhogen wordt het
de presentiegelden voor de medewerkers van een stemaantrekkelijker om medewerkers voor de stembu- bureau als volgt vast te stellen:
reaus te houden maar ook om nieuwe medewer1. voorzitter van het stembureau € 225,-kers te werven.
2. overige leden van het stembureau € 175,-3. stemmentellers € 50,--.

4. O P&S

Sanderse

aanwijzen nieuwe stemloca- Opgeroepen kiezers kunnen toch in de buurt van
ties
hun vertrouwde stemlocatie hun stem uitbrengen
en de kiezers in Assenrade kunnen stemmen in
een nieuwe moderne locatie.

Genoemde bedragen zijn netto bedragen.
de volgende drie nieuwe stemlocaties aan te wijzen:
1. Ontmoetingskerk, Van Galenstraat 1, 8051 VC Hattem;
2. Emmaüskerk, Dorpsweg 27, 8051 XS Hattem;
3. IJsbaangebouw, Geldersdijk 45, 8051 SB Hattem.

5. O O&A

Schipper

Regionale Samenwerkings- Het college heeft kennis genomen van de inhoud. - kennis te nemen van de regionale samenwerkingsagenda CO2-reductie | ener- De samenwerkingsagenda voor 2021 en 2022
agenda CO2- reductie | energietransitie 2021 / 2022 en
gietransitie 2021 - 2022
biedt alle gemeenten de mogelijkheid om met be- de DVO Duurzaamheid Noord Veluwe
perkt beschikbare capaciteit de ambities en doelen
voor het verduurzamen van de leefomgeving van
haar inwoners optimaal te realiseren.
- Wethouder Schipper te mandateren de DVO vast te
stellen in de stuurgroep van 10 december 2020;

6. O P&S

Hospers

Uitstel aanbesteding BGT
Bijhouding

Ook in 2021 en 2022 voldoet de gemeente aan de
wettelijke eisen om de BGT actueel te houden en
handhaaft daarbij het huidige niveau van dienstverlening.

7. O O&A

Hospers

Vaststellen beleidsregels
2021 Wmo Hattem

Met het vaststellen van de Beleidsregels Wmo
2021 gemeente Hattem ligt er een helder afwegingskader op basis waarvan aanvragen voor een
maatwerkvoorziening of tegemoetkoming in het
kader van maatschappelijke ondersteuning kunnen
worden toegekend of afgewezen (bijlage 1).

8. O O&A

Sanderse

Steunmaatregelen derde
fase coronacrisis

Instemmen met het steunmaatregelenpakket
derde fase coronacrisis en daarvoor de benodigde
middelen ter beschikking te stellen, zodat de maatregelen ten uitvoer kunnen worden gebracht. Hiermee lokale partijen in Hattem ondersteunen bij de
gevolgen van de corona maatregelen.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.
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1. De openbare aanbesteding voor de BGTbijhouding uit te stellen met maximaal 2 jaar tot
uiterlijk tot 1 januari 2023;
2. Middels een enkelvoudig, onderhandse aanbesteding een offerte op te vragen bij de huidige leverancier met als doel om een overbruggingsovereenkomst voor BGT-bijhouding voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 (met
een optionele verlenging van één jaar) af te kunnen sluiten.
1. De Beleidsregels Wmo 2021 vast te stellen onder intrekking van de Beleidsregels Wmo 2020.
2. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad op de Beleidsregels Wmo 2021.
3. De reactienota op het advies aan de Participatieraad vast te stellen.
4. De Beleidsregels Wmo 2021 te publiceren
1) In te stemmen met het pakket aan steunmaatregelen derde fase corona zoals verwoord in de
bijgevoegde memo;
2) De daarvoor direct benodigde middelen te dekken uit de ontvangen Rijksgelden t.b.v. de corona maatregelen zoals benoemd in de Najaarsnota 2020;
3) De Raad de keuze voor te leggen tussen scenario 1 en 2 in het vraagstuk compensatie OZB
voor culturele partijen.

