VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 16
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 16 april 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

Schipper

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen met wijziging van punt 2. naar
vergadering d.d.
“Aangehouden”.
09 april 2019
VVGB Groeneweg 4, Hat- De raad een verklaring van geen bedenkingen
1. Instemmen met de inhoud van het raadsvoorstel, de
tem
(vvgb.) vragen zodat de omgevingsvergunning ver- bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing ‘Groeneweg 4 – 6
leend en het plan gerealiseerd kan worden.
te Hattem’ en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
2. Het raadsvoorstel en de concept raadsbesluit ter besluitvorming aanbieden aan de raad.

3. O O&A

Wiggers

Deelname SNV 2019

Versterken van netwerk, kennisuitwisseling en bestuurskracht door het continueren van de beleidsmatige samenwerkingen met Noord-Veluwse gemeenten.

4. O O&A

Schipper

Verkoop perceel Boertjesland

In te stemmen met verkoop van een perceel van
circa 282 m2 voor de getaxeerde waarde van
€14.100,- kosten koper.
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1. Deel te nemen aan de beleidstaak Duurzaamheid binnen de meervoudige centrumregeling
SNV en daarbij in te stemmen met het Regionaal
Werkplan Duurzaamheid (2019-2020) en hiervoor € 9.261 beschikbaar te stellen. Dekking
hiervoor wordt gezocht in herschikking van bestaande budgetten.
2. Deel te nemen aan de beleidstaak Water en Riolering binnen de meervoudige centrumregeling
SNV en;
a. daarbij de strategie, het uitvoeringsprogramma en de bestuursovereenkomst
‘Water en Klimaatadaptatie 2019-2022’
vast te stellen;
b. de visie ‘Natuurlijk Ontwikkelen’ vast te
stellen, welke de inhoudelijke basis voor
de samenwerking vormt;
c. wethouder Schipper te mandateren om
de bestuursovereenkomst ‘In vertrouwen
loslaten’ te ondertekenen;
d. De kosten voor het uitvoeringsprogramma (€ 6.650) te dekken uit bestaande middelen.
3. Deel te nemen aan de beleidstaak Economie
voor het onderdeel RPW binnen de meervoudige
centrumregeling SNV.
4. Het jaarplan van de beleidstaak Toerisme en Recreatie van gastheergemeente Ermelo vast te
stellen.
5. De colleges van Oldebroek, Nunspeet en Ermelo
(als gastheergemeenten van de betreffende beleidstaken) te informeren over de genomen besluiten.
1. In te stemmen met verkoop van een perceel van
circa 282 m2 voor de getaxeerde waarde van €14.100,kosten koper.

5. O BDV

Hospers

Molen De Fortuin; financieel Het financiële verslag van de molenaars biedt ons In te stemmen met het financieel overzicht 2018 en de
overzicht 2018
inzicht in de financiële stand van zaken van de ex- vrijwillige molenaars conform bijgaande brief te berichploitatie van ons eigendom.
ten.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 23 april 2019.

3

