VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 13
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 26 maart 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 BDV

Hospers

3. O P&S

Wiggers

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
19 maart 2019
Financiële verordening ge- Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van
1. In te stemmen met het ter besluitvorming
meente Hattem 2019
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt
voorleggen aan de raad van de financiële
voldaan.
verordening gemeente Hattem 2019;
2. De raad voor te stellen om:
a. de Financiële verordening gemeente
Hattem 2019 vast te stellen;
b. de Financiële verordening gemeente
Hattem 2018 in te trekken.
Integraal handhaving Jaar- Met het jaarverslag legt het college verantwoorGeadviseerd wordt om:
verslag 2018 en jaarproding af over de uitvoering van het Jaarprogramma in te stemmen met het jaarverslag 2018 en het
gramma 2019
Integrale Handhaving 2018. Tevens wordt het jaar- jaarprogramma van 2019 vast te stellen;
programma voor 2019 door het college vastgehet jaarverslag 2018 en het jaarprogramma van
steld.
2019 met de bijgevoegde raadsinfo toe te zenden aan de
raad ter kennisname.

4. O R&B

Schipper/
Hospers

Definitieve samenwerkingsovereenkomst IJsvereniging
en afronding uitloopgebied
Assenrade

In het tweede kwartaal 2019 is er een getekende
overeenkomst met de IJsvereniging. De ijsvereniging kan daarna starten met het verplaatsen van
het verenigingsgebouw. De oude locatie van het
gebouwtje komt dan uiterlijk per 1 februari 2020
beschikbaar voor de woonzorgzone.
Door de aankoop van de grond van Prorail wordt
de gemeente eigenaar van alle ondergronden
waarop de IJsbaan en voet- en of fietspaden liggen.

1. in te stemmen met de definitieve Samenwerkingsovereenkomst, recht van opstal en bijlagen;
de portefeuillehouder(s) te mandateren enkele
tekstuele wijzigingen door te voren;
2. akkoord te gaan met de aankoop van de (ged.)
percelen kadastraal bekend Hattem sectie G
nrs. 188, 671, 672, 951 en 950 voor een bedrag
groot € 79.000,--,onder voorbehoud goedkeuring
krediet door de raad;
3. de raad in zijn vergadering van 6 mei 2019 vragen een krediet beschikbaar te stellen ad. €
375.328,--voor het afronden van de gebiedsontwikkeling uitloopgebied Assenrade en de aankoop van de grond van Prorail;
De burgemeester besluit:
4. wethouder Schipper te machtigen de overeenkomsten namens de gemeente Hattem te tekenen.

5. O BDV

Hospers

Zienswijze kadernota IDienst H2O

Met het indienen van een zienswijze wordt toege- De zienswijze over de kadernota van de i-Dienst vast te
werkt naar een goede afstemming tussen de istellen en de Raad te vragen hiermee in te stemmen
Dienst en de gemeenten (als opdrachtgever) over
de dienstverlening en de financiële kaders van de
i-Dienst.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 02 april 2019.
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