VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 23
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 4 juni 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 conform ontwerp.
vergadering d.d.
28 mei 2019
Recht van Opstal gemeen- Met het beschikbaar stellen van dit dak aan Powe1. Powered by Hattem in de gelegenheid te stellen
tewerf
red by Hattem wordt een bijdrage geleverd aan de
zonnepanelen te plaatsen op het dak van de gedoelstelling ‘Hattem duurzaam klimaatneutraal’.
meentewerf aan de Kerkhofdijk 6 zodat deze paRealisatie van dit project draagt bij aan de ontwiknelen in een participatief traject aan de inwoners
keling van een sterke lokale energiecoöperatie.
van Hattem aangeboden kunnen worden;
2. hiertoe bijgevoegd recht van opstal te vestigen;
De burgemeester besluit om de portefeuillehouder te
machtigen voor het ondertekenen van de recht van opstal overeenkomst.
Inspraak starten op het voornemen een Lidl te ves1. Inspraak te verlenen op het voornemen een Lidl
tigen aan de populierenlaan te Hattem. Hiervoor
te vestigen aan de Populierenlaan te Hattem.
een afwijkende procedure vast te stellen.
2. De inspraakperiode voor mondeling of schriftelijke reacties vast te stellen op 1 week (week 24).
3. Gedurende deze week een op woensdag 12 juni
van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond te organiseren over het voornemen.

3. O O&A

Schipper

Inspraak vestiging Lidl Populierenlaan

4. O O&A

Schipper

Gewijzigde vaststelling be- Het bestemmingsplan “Consmematerrein Hattem” Kennis te nemen van de reactienota zienswijzen ‘ontstemmingsplan “Consme- aan te bieden aan de raad voor gewijzigde vast- werp bestemmingsplan Consmematerrein Hattem’ en het
materrein Hattem”
stelling.
bestemmingsplan “Consmematerrein Hattem” aan te bieden aan de raad voor gewijzigde vaststelling.

5. O O&A

Hospers

6. O R&B

Schipper

7. O O&A

Schipper

8. O O&A

Hospers

Formulier voor aanvragen
van voorzieningen in de onderwijshuisvesting
beslissing op bezwaar
verkeersbesluit opheffen
eenrichtingsverkeer
Kerkhofstraat
Informatiebijeenkomst vervangen nutsleidingen binnenstad
Concept begroting 20202023, jaarstukken 2018 en
vereveningswijze PlusOV

Het vaststellen van het formulier voor aanvragen
van voorzieningen in de onderwijshuisvesting.

Het formulier voor aanvragen van voorzieningen in de
onderwijshuisvesting vast te stellen.

Het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift binnen de wettelijk termijn.

De overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift nietontvankelijk te verklaren omdat bezwaarde niet als belanghebbende aan te merken is.
In te stemmen met bijgevoegde informatienota aan de
raad.

De samenwerkende gemeenten willen een regionaal solide, efficiënt, klantvriendelijk en duurzaam
vervoerssysteem realiseren.
De concept begroting 2020-2023 en de begrotingswijziging 2019 van PlusOV onder de aandacht
te brengen van het gemeentebestuur en het bestuur in staat stellen daarop te reageren.

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 en
deze tevens ter kennisname aan de raad te sturen.
2. Kennis te nemen van de concept begroting
2020-2023, met daarin een begrotingswijziging
2019
3. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze in
te dienen op de concept begroting 2020-2023 en
de begrotingswijziging 2019
4. Kennis te nemen van de voorgestelde vereveningswijze
5. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde vereveningswijze

9. O R&B

Schipper

Projectbesluit Geldersedijk Naast een technisch kwalitatief goed wegdek,
een verkeersveilige Geldersedijk voor voeten parallelweg
gangers en fietsers door een passende snelheid van motorvoertuigen, zowel op de Geldersedijk als op de fietsstraat.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2019.
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1. Akkoord te gaan met de subsidieaanvraag voor
de “doorfietsroute” Geldersedijk.
2. In te stemmen met het projectplan Geldersedijk
en parallelweg en krediet met € 300.000 te verlagen en € 100.000 door te schuiven naar investering 20.02.01 uitvoeringsprogramma. GVVP fase
I – Vechtstraat/Bijleveldsingel
3. Het scenario 1 van de heroverweging uit te voeren en het krediet met een extra bedrag van €
150.000 te verlagen.

