PERSLIJST WEEK 38
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 17 september 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

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
10 september 2019
Verlenging pilot Drank- en De huidige pilot Drank- en Horecawet te verlengen De burgemeester besluit om:
Horecawet
waarbij het voor drankverstrekkende horeca met
1. In afwijking van de Drank- en Horecawet de pilot
vergunning en slijterijen, wordt toegestaan om
te verlengen voor de periode van 1 jaar waarbij
food en non-food te verkopen. De pilot moet bijdrahet voor drankverstrekkende horecabedrijf en
gen aan het bieden van meer beleving aan consuslijterij met vergunning wordt toegestaan om food
menten.
en non-food te verkopen.
2. In aanvulling op de pilot toe te staan dat Slijterij
Henri Bloem tijdens openingstijden van de winkel
een gevelterras met maximaal twee tafeltjes
plaatst, onder de voorwaarde dat per klant maximaal 2 glazen wijn worden verkocht.

3. O O&A

Hospers

Vaststellen budgetplafonds De toenemende kosten voor jeugdhulp vraagt om
jeugdhulp 2020
meer regie op de zorguitgaven. Het budgetplafond
is één van de instrumenten die bijdraagt aan het
kostenbewustzijn van aanbieders en verwijzers.
Daarnaast kan het inzetten van budgetplafond mogelijk de zorguitgaven beïnvloeden.

1. In 2020 een budgetplafond van 90% van de verwachte kosten 2019 in te stellen voor jeugdhulpaanbieders die voldoen aan de criteria;
2. Een verwachte omzet van minimaal € 100.000 in
2019 voor Hattem en in 2018 minimaal 15 Hattemse cliënten in zorg als criteria te hanteren;
3. De betreffende aanbieders hierover te informeren;
4. De raad te informeren door middel van bijgevoegde ARI;
5. Vertrouwelijk om te gaan met bijlage 1, en deze
niet openbaar te maken.
Waarbij wethouder C. Broekhuis-Bonte tegen heeft gestemd.

4. O O&A

BroekhuisBonte

Voortzetting Pilot Huisbezoeken

Participatie van (eenzame) mensen vanaf 80 jaar De pilot Huisbezoeken in 2020 te continueren onder de
in de Hattemse samenleving door middel van huis- inwoners van 80 jaar.
bezoeken bij de 80-jarigen te stimuleren en daarbij
gericht in te spelen op de behoeften van deze inwoners.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019.
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