VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 51
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 18 december 2018
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

Hospers

3. O O&A

Hospers

4. O O&A

Schipper

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
11 december 2018
Beleidsregels Wmo 2019
Met het vaststellen van de Beleidsregels Wmo
1. De Beleidsregels Wmo 2019 vast te stellen ongemeente Hattem
2019 gemeente Hattem ligt er een helder afweder intrekking van de Beleidsregels Wmo 2018.
gingskader op basis waarvan aanvragen voor een
2. Kennis te nemen van het advies van de Particimaatwerkvoorziening of tegemoetkoming in het
patieraad op de Beleidsregels Wmo 2019.
kader van maatschappelijke ondersteuning kunnen
3.
Het mandaat- en machtigingsbesluit Maatschapworden toegekend of afgewezen.
pelijke Opvang en Beschermd Wonen 2019 vast
te stellen.
4. De Beleidsregels Wmo 2019 te publiceren.
Vaststelling aangepaste ta- Gemeente en genoemde aanbieders hebben zich
1. De tarieven voor Huishoudelijke Hulp van 1 janurieven Huishoudelijke Hulp in 2017 sterk ingespannen om een goede en soeari tot 26 maart 2018 vast te stellen op € 25,20
2018 deel 2
pele overgang te organiseren voor de betrokken
(Schoon Huis) en € 27,60 (Regie op Gestructucliënten van de algemene voorziening naar de
reerd Huishouden) en met terugwerkende kracht
maatwerkvoorziening HH.
te verrekenen met de HH-aanbieders Driezorg
en Hanzeheerd.
Uitkoop woningen onder
Instemmen met de 3 herziene taxaties en deze
In te stemmen met de 3 herziene taxaties en de verwerhoogspanningsverbinding ’t verwerken in de koopovereenkomsten. Er worden king hiervan in de koopovereenkomsten. Er worden 3
Veen
3 nieuwe koopovereenkomsten aangegaan waarin nieuwe koopovereenkomsten aangegaan waarin alleen
alleen de koopsom afwijkt van de huidige koopde koopsom afwijkt van de huidige koopovereenkomsten.
overeenkomsten.
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Regionaal Jaarwerkplan
‘Beschermd Thuis’ 20192020
Regio Oost-Veluwe

Inwoners met een psychische kwetsbaarheid wonen zo goed mogelijk zelfstandig in de wijk.
Het regionale Jaarwerkplan ‘Beschermd Thuis’
2019-2020 (verder: regionaal Jaarwerkplan) is een
bundeling van regionale activiteiten die bijdragen
aan dit herstel. Het plan geeft een praktische vertaling aan de in de regionale Transformatieagenda
MO/BW omarmde ‘visie Dannenberg’. Binnen de
duur van dit regionale Jaarwerkplan wordt gewerkt
aan vijftien activiteiten.

verzoek om verlenging recht Instemmen met de wijzigingen die de eigenaar
van opstal
voorstelt, behalve op het punt ‘vergoeding voor
medegebruik’.
Subsidieverzoek De Pony- Uitsluitsel geven richting aanvrager over het voorvrienden
liggende subsidieverzoek.

Ontwikkelingen Milieubreng- Door ROVA toestemming te verlenen om met Van
station
Werven een contract te sluiten en in te stemmen
met het hiermee gemoeide bedrag kan de milieubrengfunctie in de nabijheid van Hattem worden
gewaarborgd. Hoewel de kosten €1,90 per huishouden hoger liggen dan voorheen wordt hiermee
tevens het serviceniveau voor de inwoners verhoogd. Er hoeven, na aanpassing van de vergunning en inrichting van de locatie, geen afvalstromen meer te worden doorverwezen naar Zwolle.
En met het in stand houden van een (bijna) lokaal
brengstation houden we als gemeente voldoende
regie op de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Door het gedogen van de vergunningssituatie bij
de firma Veluwenkamp met nog een jaar is het
mogelijk het milieubrengstation in 2019 te behouden aan de Hilsdijk.
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1. Het regionaal Jaarwerkplan 'Beschermd Thuis'
2019-2020 Regio Oost-Veluwe vast te stellen;
2. De gemeenteraad over het besluit te informeren.

In te stemmen met de wijzigingen die de eigenaar voorstelt, behalve op het punt 'vergoeding voor medegebruik'.
1. het verzoek van 'De Ponyvrienden' om een subsidiebijdrage van € 23.000 voor sloop en asbestsanering van
een stal af te wijzen;
2. de aanvrager hiervan op de hoogte te stellen door het
versturen van bijgevoegde brief.
- in te stemmen met de richting van het bijgevoegde
ROVA-advies om de functionaliteit van milieubrengstation op termijn onder te brengen bij Van Werven, locatie
Hattemerbroek.
- ROVA te verzoeken deze wijziging het komende jaar
contractueel voor te bereiden zodat met ingang van het
jaar 2020 op de nieuwe locatie gestart kan worden.
- ROVA te verzoeken om in afstemming met Veluwenkamp in 2019 de dienstverlening ter overbrugging voort
te zetten aan de Hilsdijk.
- de procedure op te starten om te komen tot de hiervoor
benodigde verlenging van de op 7 november 2017 afgegeven gedoogbeschikking ten gunste van Veluwenkamp.
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Wijziging subsidieregeling
2018 programma 1d

Het collegebesluit van 29 mei 2018 vervolg geven De Subsidieregeling gemeente Hattem 2018 voor onderen de aangepaste regeling vaststellen.
deel Programma 1d: Welzijn en Sport, Beleidsveld D 103
Sport, Product 550105 Sportactiviteiten te wijzigen conform bijlage 1

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 2 januari 2019.
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