PERSLIJST WEEK 4

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 26 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 P&S

Sanderse

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
19 januari 2021
Beslissing op bezwaar te- Het nemen van een beslissing op het bezwaar bin- de overwegingen en het advies van de commisgen het besluit van 3 juli
nen de wettelijke termijn.
sie bezwaarschriften over te nemen, en;
2020 tot het opleggen van
- het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, en;
een last onder dwangsom

-

3. O O&A

Hospers

JOGG Hattem/Noord Veluwe fase 3 en evaluatie
fase 2

het bestreden besluit in stand te laten; en

het verzoek om proceskostenvergoeding af te
wijzen.
Kennis te nemen van de resultaten van de afgelo- Het college besluit om:
pen periode en door vaststelling van het regionale
1. Kennis te nemen van de evaluatierapporten
plan van aanpak en het plan van aanpak JOGG
JOGG NV 2017-2019
Hattem fase 3 in te stemmen met de kaders en
2. In te stemmen met het plan van aanpak JOGG
doelstellingen voor de derde fase.
NV 2020-2022.
3. In te stemmen met het Plan van Aanpak JOGG
Hattem fase 3.
4. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst per 01-02-2021 met JOGG NL.
5. De raad over de evaluaties en de plannen van
aanpak te informeren middels bijgevoegde
raadsinformatie
De burgemeester besluit om:
1. Wethouder Hospers te mandateren de overeenkomst met JOGG NL te ondertekenen.

4. O O&A

Sanderse

5. O BDV

Sanderse

6. O O&A

BroekhuisBonte

Overeenkomst opvang en Voldoen aan de wettelijke verplichting om een op- 1e Met dierenasiel De Ark te Harderwijk een overeenvervoer van gevonden huis- vang te hebben geregeld voor gevonden (huis)die- komst aan te gaan voor het vervoer en de opvang van
dieren en klein wild
ren. Daarbij willen we opvang en vervoer tegen de gevonden huisdieren en klein wild, conform bijgaande
geringst mogelijke kosten waarbij een dierwaarovereenkomst.
dige en voor onze inwoners gunstige en kwalitatief
2e De begroting in 2021 incidenteel bij te stellen met €
goede dienstverlening is geborgd.
11.300 in de voorjaarsnota.
3e De begroting vanaf 2022 structureel bij te stellen met €
11.300
Strategisch informatiebevei- Voldoen aan de verplichte maatregel (5.1.1.1) uit Vaststellen strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2021ligingsbeleid 2021-2023
de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 2023 met bijlagen
Benoeming nieuwe leden
Participatieraad

De Partcipatieraad adviseert het college van
burgemeester en wethouders gevraagd en
ongevraagd over bestaand en toekomstig beleid
met betrekking tot het sociale domein. Hij bestaat
uit vertegenwoordigers van zorg, welzijn, wonen,
vervoer, werk & inkomen, participatie &
leefbaarheid en jeugd. De Participatieraad pikt
signalen op en weet wat er speelt met als
doelstelling de zelfredzaamheid en participatie van
de inwoners van Hattem te bevorderen en de
kwaliteit van gemeentelijk beleid en uitvoering te
verbeteren.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021.

2

1. de volgende personen per 1 februari 2021 te
benoemen als leden van de Participatieraad
Hattem, voor een zittingsduur van vier jaar:
mevrouw M. Karssing en de heer W. Rave.

