PERSLIJST WEEK 48

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 30 november 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

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
23 november 2021

2. O O&A

Hospers

Subsidie Steunouder 2022
e.v.

3. O O&A

Hospers

Aanpassing subsidievoorwaarden VVE

4. O O&A

Schipper

Principeverzoek herziening
bestemmingsplan tbv realisatie extra woning op perceel Hessenweg 35 in Hattem

Beoogd effect

Het college besluit om:

Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

Met het uitvoeren van het project Steunouder wil1. Een subsidie van € 13.000 toe te kennen aan
len we voorkomen dat ernstige en langdurige proStichting Welzijn Hattem voor de uitvoering van
blemen in een gezin ontstaan, door 1) het vergroSteunouders in 2022.
ten van de draagkracht van vraagouders door
2. De subsidie voor het project Steunouder in de
steun van een vrijwilliger die wekelijks het kind van
subsidieregeling 2023 op te nemen en daarmee
de vraagouders opvangt en 2) het vergroten van
te continueren.
de draagkracht van het kind door hem/haar een
veilige, stabiele omgeving te bieden bij de steunouder.
Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse edu- de subsidieregeling voor Gemeentelijk Onderwijsachtercatie op locatie te verhogen door de uitvoering van standenbeleid aan te passen zodat de VVE aanbieder
kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of
vanuit de wettelijke verplichting per 1 januari 2022 een
het coachen van pedagogisch medewerkers.
HBO geschoolde beleidsmedewerker kan inzetten ten
behoeve van de coaching van de pedagogische medewerkers en verbetering van de kwaliteit van Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE).
Onder voorwaarden in principe akkoord te gaan
met het principeverzoek voor herziening van het
bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren
van een tweede woning op het perceel Hessenweg 35, kadastraal bekend als D 4439.

Onder voorwaarden in principe akkoord te gaan met het
verzoek om een herziening van het bestemmingsplan ten
behoeve van het realiseren van een tweede woning op
het perceel Hessenweg 35 in Hattem.

5. O O&A

Schipper

Aanpassing subsidieregeling 2022 voor de musea

Door dit voorstel krijgt het Anton Pieckmuseum
1.
vanaf 2022 een jaarlijkse subsidie voor instandhouding van het museum. Hiermee krijgen dan alle
musea in Hattem een jaarlijkse subsidie.
2.

6. O O&A

Sanderse

Beslissing op bezwaar

Het nemen van een beslissing op het bezwaar bin- De burgemeester besluit om:
nen de wettelijke termijn.
- De overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en;
- Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren
- Het verzoek om proceskostenvergoeding af te
wijzen
- Het schadevergoedingsverzoek af te wijzen.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 7 december 2021.
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De subsidieregeling 2022 gemeente Hattem aan te
passen voor de musea om hiermee ook het Anton
Pieckmuseum een jaarlijkse subsidie toe te kennen
van €14.000.
De voorwaarden van de post “ondersteuning culturele projecten”(550001) en van de post “Musea”(550003) aan te passen.

