PERSLIJST WEEK 40
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 1 oktober 2019
AANWEZIG:

de burgemeester
de wethouder
de wethouder
de wethouder
de secretaris

: A.S.F. van Asseldonk
: F.M. Hospers
: C. Broekhuis-Bonte
: M.A. Schipper
: D.N.T. van der Weerd

AFWEZIG:
Nr.

Eenheid

Portef.houder

Onderwerp

Beoogd effect

1. O Secr.

B&W

2. O O&A

Schipper

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
24 september 2019
Toevoegen drie e-laadloca- Het stimuleren van elektrisch vervoer door het beties
schikbaar stellen van elektrische laadpalen in de
openbare ruimte, daar waar inwoners er direct behoefte aan hebben.

Het college besluit om:
Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

Akkoord te gaan met de drie voorgestelde nieuwe laadlocaties en deze middels een allonge toe te voegen aan de
reeds bestaande overeenkomst met Allego.

3. O O&A

Van Asseldonk / Plan van aanpak en imple- Een effectieve en efficiënte netwerksamenwerking
mentatie Wet verplichte ggz waarmee verplichte zorg zo veel mogelijk wordt afHospers
gewend. Indien verplichte zorg toch (tijdelijk) nodig
is (ultimum remedium) wordt deze zorgvuldig uitgevoerd, zoveel als mogelijk met inachtneming
van de inbreng van de betrokkene en zijn/haar
naasten.

4. O P&S

BroekhuisBonte

beslissing op bezwaar om- Het nemen van een beslissing op het bezwaargevingsvergunning Zuider- schift.
zeestraatweg 21a en 21b te
Hattem

‐
‐
‐

‐

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2019.
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1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd)
regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek (bijlage 1).
2. De voorgestelde Werkprocessen uitvoering
Wvggz regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en
Achterhoek aan te nemen als uniforme werkwijze
voor de uitvoering van de gemeentelijke verantwoordelijkheden binnen deze regio’s (bijlage 2).
3. In te stemmen met het uitbesteden van het in
ontvangst nemen van Wvggz-meldingen aan het
regionaal Meld- en adviespunt ‘verward gedrag’
conform bijgevoegde overeenkomst (bijlage 3).
4. Af te wijken van het inkoopbeleid door voor de
inkoop van het Meld- en adviespunt in plaats van
een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure een enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure te volgen.
het advies van de commissie over te nemen;
het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering op de punten:
1. vermindering woongenot,
2. onvoldoende parkeerruimte etc
de grondslag voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor detailhandel te wijzigen in artikel 4,
lid 9 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

