BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 7
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 14 februari 2017

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

Aanwezig zijn:

H.C.P. Noten, burgemeester
N.L. Agricola, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder
J.H.J. Berends,
gemeentesecretaris/alg.directeur

Afwezig:

M.R.H.M. von Martels, wethouder

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Paraaf:
Burgemeester Noten
Weth. Agricola
Weth. Van Leeuwen
Weth. Von Martels
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Gedragscode integriteit (bestuurlijk) nr. 2304

BV-B

De raad voor te stellen:
1. De gedragscode integriteit
bestuurders en volksvertegenwoordigers 2017 vast te stellen
2. De gedragscode integriteit voor de
leden van de gemeenteraad, zoals
vastgesteld op 26 mei 2003, in te
trekken;
3. Een geschenkenregister in te
stellen;
4. Kennis te nemen van het
vervolgtraject met de ambtelijke
organisatie.

Bedrijfsvoering

4.

2e Bespreking invulling financiële ruimte
nr. 2313

C&R-B

1. Het rapport ‘Voorstellen invulling
financiële ruimte’ en het
bijlagenboek ‘Nadere inhoudelijke
en financiële onderbouwing van de
voorstellen’ vast te stellen en aan
te bieden aan de gemeenteraad
(zie raadsvoorstel 575);
2. Het rapport ‘Voorstellen invulling
financiële ruimte sociaal domein’

Control en
Resultaat
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en het bijlagenboek ‘Nader
inhoudelijke en financiële
onderbouwing voorstellen sociaal
domein’ vast te stellenen aan te
bieden aan de raad (zie
raadsvoorstel 581).
5.

3e rapportage Ombudscommissie Sociaal
Domein Dalfsen nr. 2325

MO-A

1. Kennis te nemen van de 3e
Rapportage Ombudscommissie
Sociaal Domein Dalfsen, zoals
bijgevoegd in bijlage 1;
2. De 3e Rapportage
Ombudscommissie Sociaal
Domein Dalfsen ter informatie aan
te bieden aan de gemeenteraad,
voorzien van een reactie namens
het college zoals opgenomen in
bijlage 2.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Ontwikkeling JOP nr. 2296

MO-B

In te stemmen met het te volgen traject
(zie ‘3, stappenplan’ in notitie).

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Tweede halfjaarrapportage sociaal domein
2016 nr. 2319

MO-B

1. In te stemmen met de eerste
halfjaarsrapportage sociaal
domein 2016 en deze aan de
raadscommissie aan te bieden;
2. Waar wordt gesproken over de
evaluatie van de SDW, dit met een
informerend voorstel aan de
gemeenteraad aan te bieden (niet
alleen via het RIS).

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

8.

Toegankelijkheid activiteitenterrein nr. 2322

OR-B

1. De raad voor te stellen om
verbeteringsvoorstellen in 2017 uit
te laten voeren;
2. De raad vragen in te stemmen met
het beschikbaar stellen van
€ 81.000 voor de uitvoering en dit
bedrag ten laste te laten brengen
van het resultaat 2017.

Openbare
Ruimte

9.

energie-audit gemeentehuis nr. 2318

PD-B

1. Kennis te nemen van de
uitkomsten van de energie-audit;
2. De rapportage door te sturen naar
de provincie;
3. Een actieplan op te stellen met
maatregelen, waaronder
gefaseerde vervanging door ledverlichting.

Publieksdienst
verlening

10.

Route vervoer van gevaarlijke stoffen over
de weg gemeente Dalfsen 2017 nr. 2310

RO-A

De raad voor te stellen:
1. Het routeringsbesluit van 23
februari 2009 in te trekken;
2. De N340 en de N348 als route
voor vervoer van routeplichtige
gevaarlijke stoffen volgens
bijgevoegde kaart 'routering
gevaarlijke stoffen gemeente
Dalfsen 2017' vast te stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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11.

VTH-beleidsplan 2017-2021 nr. 2316

RO-A

De raad voor te stellen het VTHbeleidsplan 2017-2021 gemeente
Dalfsen vast te stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

12.

Verordening kwaliteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving nr. 2249

RO-A

De raad voor te stellen de verordening
'Kwaliteit vergunningverlening, toezicht
en handhaving omgevingsrecht
gemeente Dalfsen' vast te stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

Representatie/
uitnodigingen
Onderwerp/inhoud

Besluit

13

Olaf Prinsen: 'Ik nodig u uit voor het NVRD
Jaarcongres 2017' nr. 42879

UIT

Burgemeester gaat.

14.

Uitnodiging Uitreiking Duurzaamheidsprijs
nr. 2802

UIT

Geen deelname college.
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