PERSLIJST WEEK 6

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 9 februari 2021
AANWEZIG:

Nr.

de burgemeester
de wethouder
de wethouder
de wethouder
de secretaris

Eenheid Portef.houder Onderwerp

1. O Secr.

B&W

2. O O&A

Hospers

3. O O&A

BroekhuisBonte

4. O P&S

Sanderse

: M. Sanderse
: F.M. Hospers
: C. Broekhuis-Bonte
: M.A. Schipper
: D.N.T. van der Weerd
Beoogd effect

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
2 februari 2021
Mandaat toezicht kinderop- Mandaat verlenen aan de directeur publieke gevang
zondheid van de GGD voor het toezicht op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de
Wet publieke gezondheid gestelde regels in de
kinderopvang.

Het college besluit om:

Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

1. Als college : de aanwijzing van de directeur publieke
gezondheid van de GGD als toezichthouder kinderopvang aan te vullen met het toezicht op de naleving van
regels in de kinderopvang uit de Wet publieke gezondheid (Wpg, gewijzigd bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19) en
2. als burgemeester : de directeur publieke gezondheid
van de GGD mandaat te verlenen om te bevelen te geven op grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid,
als dit voor de naleving van de coronamaatregelen in of
vanuit een kindercentrum nodig is.
Wijziging beleidsregels
Actuele beleidsregels en werkinstructies
1. de beleidsregels Werk & Inkomen 2021 vast te stellen
Werk en Inkomen 2021
ter vervanging van de beleidsregels Werk & Inkomen
2020;
2. deze beleidsregels de dag na bekendmaking in werking te laten treden en terug te laten werken tot 1 januari
2021.
straatnaamgeving bedrijven- Openbare ruimten (straatnamen) toekennen. Door
de openbare ruimten met de hieronder benoemde
terrein H2O
de geplande realisatie van het bedrijventerrein
benaming vast te stellen:
H2O op het Hattemse plandeel is het noodzakelijk
• Innovatiestraat
dat de straten in dit plan van een naam worden
•
Zonnecelstraat
voorzien.
• Energiestraat

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021.

