PERSLIJST WEEK 2

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 12 januari 2021
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

Hospers

3. O O&A

Hospers

4. O BDV

Sanderse

5. O P&S

Sanderse

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
5 januari 2021
Voordracht lid Raad van
Het instemmen met de voordracht van een nieuw
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
Toezicht OOZ en De Ambelt lid van de RvT van OOZ- De Ambelt.
voordracht van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en
Stichting orthopedagogisch Centrum De Ambelt
voor de benoeming van een nieuw lid van de
Raad van Toezicht.
Uitgangspuntennota begro- Het DB van de GGD wil de gemeenteraden de mo1. De raad voor te stellen in te stemmen met de uitting 2022 GGD Noord- en gelijkheid geven om tijdig te sturen op de beleidsgangspunten voor de begroting 2022 van de
Oost Gelderland
matige en financiële kaders van de GGD NOG
GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) en hiervoor 2022.
over geen zienswijze in te dienen bij de GGD
NOG.
Privacybeleid
Een privacybeleid vast laten stellen zodat voldaan 1. het privacybeleid vast te stellen.
wordt aan de eis uit de AVG dat een organisatie
zoals de gemeente over een privacybeleid moet 2. het privacybeleid ter kennisneming aan de raad aan te
beschikken. En om de organisatie en haar mede- bieden.
werkers uitganspunten mee te geven bij het verwerken van persoonsgegevens.
Zelfevaluatie Basisregistra- De zelfevaluatie genereert een uittreksel en matie Personen 2020
nagementrapportage waarin resultaten, detailinformatie en verbeterpunten worden weergegeven.

1. te verklaren dat het onderzoek ingevolge artikel
4.3 van de Wet BRP voor het jaar 2020 is uitgevoerd.
2. kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie.

6. O O&A

Schipper

Aanwijzing Stichting Omroep Hattem als lokale publieke media-instelling

Met de aanwijzing van Stichting Omroep Hattem
door het CvdM als lokale publieke media-instelling
wordt voorzien in een lokale omroep voor Hattem.
Dit zorgt ervoor dat er op lokaal niveau nieuws
wordt verzorgd en andere relevante programma’s
gemaakt worden voor de inwoners van Hattem.

1. De raad voor te stellen positief te adviseren over
de aanwijzing van Stichting Omroep Hattem als
lokale publieke media-instelling in de gemeente
Hattem.

7. O O&A

Sanderse/
Hospers

Verlengen overeenkomst
uitvoering VO i.k.v. Wvggz

Een effectieve en efficiënte netwerksamenwerking
waarmee verplichte zorg zo veel mogelijk wordt afgewend. 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.

1.

8. O O&A

Schipper

9. O O&A

Sanderse

10. O P&S

Sanderse

Gewijzigde vaststelling be- Het bestemmingsplan “Koeweg 11-13, Hattem”
stemmingsplan
aan te bieden aan de raad voor gewijzigde vaststelling.
“Koeweg 11-13, Hattem”

De uitvoering van het wettelijk verplichte verkennend onderzoek ter voorbereiding van een aanvraag op de Zorgmachtiging in 2021 opnieuw te
beleggen bij Bemoeizorgteam VIA van GGDIJsselland.

2. De Dienstverleningsovereenkomst en Verwerkersovereenkomst persoonsgegevens te ondertekenen.
De raad voor te stellen om:

1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan “Koeweg 11-13, Hattem”;
2. Het bestemmingsplan “Koeweg 11-13, Hattem”
gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan
vast te stellen.
Wijziging GR en Kadernota De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de wijziVNOG
van de VNOG onder de aandacht brengen van het ging van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG
gemeentebestuur en het bestuur in staat stellen
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de condaarop te reageren.
cept kadernota 2022-2025 VNOG.
De kadernota 2022-2025 onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur.
Burgemeestersvoorstel
Beslissing op bezwaar inzake verzoek om handhaving terrasschermen Tutti
Gelati

Het nemen van een beslissing op het bezwaar bin- De burgemeester besluit om:
nen de wettelijke termijn.
- de overwegingen en het advies van de commissie
bezwaarschriften over te nemen, en;
- het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, en;
- het bestreden besluit in stand te laten.
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Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2021.
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