VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 9
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 26 februari 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 O&A

Schippers

3. O O&A

Wiggers

4. O O&A

Schipper

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
19 februari 2019
Ontwerpbestemmingsplan Het maken van een planologische afweging voor
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Consmema
het mogelijk maken van de nieuwbouw van 20
‘Consmematerrein Hattem’ en dit ter inzage te
grondgebonden woningen. Hiervoor moet de beleggen
stemmingsplanprocedure worden doorlopen. De
2. bijgevoegde publicatie te plaatsen in de Staatsvoorliggende stap is het ter inzage leggen van het
courant en in Veluws Nieuws;
ontwerpbestemmingsplan.
3. de raad te informeren via de bijgevoegde actieve
raadsinformatie.
Uitvoeringsplan 2019 Inte- Een integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken. Het uitvoeringsplan 2019 Integraal Veiligheidsplan vast
graal Veiligheidsplan
te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren.
Beslissing op bezwaar ur- Het nemen van een beslissing op het ingediende 1. het advies van de commissie bezwaarschriften over te
gentieaanvraag
bezwaar om zo duidelijkheid te geven over het be- nemen;
zwaar en de onderliggende urgentieaanvraag.
2. het bezwaarschrift tegen afwijzing van de urgentieaanvraag ongegrond te verklaren;
3. de urgentieaanvraag niet verder in behandeling te nemen;
4. de indiener van het bezwaarschrift hiervan schriftelijk
op de hoogte te brengen;
5. De bijlagen geheim te verklaren vanwege de privacygevoelige informatie van de bezwaarde.

5. O P&S

Wiggers

6. O Van der Wiggers
Weerd

Zelfevaluatie Basisregistra- De zelfevaluatie genereert een uittreksel en ma- 1. te verklaren dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3
tie Personen 2018
nagementrapportage waarin resultaten, detailinforvan de Wet BRP voor het jaar 2018 is uitgevoerd.
matie en verbeterpunten worden weergegeven.
2. kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie.
Toekomstverkenning “Kop Het verkrijgen van een beeld van de (boven) regio1. Kennis nemen van de concept opdracht voor de
van de Veluwe”
nale ontwikkelingen en (toekomstige) opgaven van
verkenner voor de toekomst van de "Kop van de
uit regionale agenda’s, provinciale agenda’s,
Veluwe" en GS bij brief een aantal aandachtstrends, kansen en bedreigingen en het in beeld
punten mee te geven;
brengen van het speelveld – samenwerkingen, be2. De gemeenteraad te informeren over het proces
stuurlijke relaties, urgentiebesef.
om te komen tot de verkenning middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019.
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