BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 15
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 11 april 2017

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

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

Paraaf:
Burgemeester Noten
Weth. Agricola
Weth. Van Leeuwen
Beoogd weth. J.W. Uitslag
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Beoogd weth.:
Afwezig:

J.W. Uitslag
M.R.H.M. von Martels, wethouder

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Financiële verordeningen nr. 2415

C&R-B

1. Kennis te nemen van de nieuwe
verordeningen;
2. In te stemmen met de nieuwe
Financiële verordening, de
Controleverordening en de
Onderzoeksverordening d.d. 2017,
inclusief enkele wijzigingen t.o.v.
de concepten zoals besproken;
3. De nieuwe verordeningen ter
vaststelling aan de raad aan te
bieden.

Control en
Resultaat

4.

Wijziging verordening klachtbehandeling
gemeente Dalfsen nr. 2462

C&R-B

1. De raad voor te stellen de 1e
wijziging van de Verordening
klachtbehandeling vast te stellen;
2. De 1e wijziging van de
Verordening klachtbehandeling,
zowel door de burgemeester als
door het college, vast te laten
stellen.

Control en
Resultaat
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5.

Verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp nr. 2472

MO-A

1. In te stemmen met de 'verordening
maatschappelijk ondersteuning en
jeugdhulp' en de daarbij
behorende beleidsregels;
2. In te stemmen met het gelijktijdig
intrekken van de 'verordening
maatschappelijke ondersteuning
2015', de 'verordening jeugdhulp
2015' en het 'besluit
maatschappelijke ondersteuning
2016';
3. Ter vaststelling aan de Raad voor
te leggen de 'verordening
maatschappelijk ondersteuning en
jeugdhulp';
4. Ter gelijktijdige intrekking aan de
Raad voor te leggen van de
'verordening maatschappelijke
ondersteuning 2015', de
'verordening jeugdhulp 2015'.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Informerend raadsvoorstel eigen bijdrage
Wmo nr. 2469

MO-A

De raad te informeren over de eigen
bijdrage binnen de Wmo, de eigen
bijdrage in Dalfsen en de
mogelijkheden om veranderingen door
te voeren in de eigen bijdrage voor
inwoners.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Nota preventief gezondheidsbeleid
Kerngezond nr. 2453

MO-B

1. In te stemmen met het
inspraakverslag, en vast te stellen
de beleidsnota ‘Kerngezond
Dalfsen’, waarvan het
preventieplan alcohol integraal
onderdeel uitmaakt;
2. De onderdelen 1 en 2 uit zowel de
beleidsnota ‘Kerngezond Dalfsen’
als het preventieplan alcohol ter
vaststelling aan de raad voor te
leggen, en de onderdelen bij 3,
zijnde de uitvoeringsprogramma's,
ter informatie.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

8.

Evaluatie Stichting Dalfsen Werkt nr. 2459

MO-B

1. Kennis te nemen van de
uitkomsten van de evaluaties
van de Stichting Dalfsen
Werkt;
2. De conclusies en
aanbevelingen over te nemen,
te weten;
a. Dat de Stichting Dalfsen
Werkt op hoofdlijnen goed
functioneert en voortgezet
zal worden;
b. Formuleren van een
duidelijke visie ten aanzien
van de doelstellingen in de
uitvoering van de Wsw en
de re-integratie vanuit de
Participatiewet;

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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c.

De regie op de uitvoering
van de SDW te beleggen bij
de eenheid
Maatschappelijke
Ondersteuning;
d. De administratieve
organisatie beter in te
richten;
e. De SDW en de
doelstellingen van de SDW
beter te profileren naar
externe partijen;
f. De medewerkers van het
team OR beter te
faciliteren;
g. Meer gebruik te maken van
de sturingsmogelijkheden
die de SDW biedt;
3. De conclusies en
aanbevelingen in afstemming
met diverse partijen en
betrokkenen uit te werken in
een uitvoeringsplan;
4. De evaluatierapporten
opinierend aan te bieden aan
de gemeenteraad.

10.

Vaststellen 9e herziening bestemmingsplan
Nieuwleusen 2007, Den Hulst 56-58 nr.
2460

RO-A

1. Hogere grenswaarden Wet
geluidhinder vast te stellen;
2. De raad voor te stellen:
3. De ‘9e herziening
bestemmingsplan Nieuwleusen
2007, Den Hulst 56-58’ vast te
stellen;
4. Geen exploitatieplan vast te
stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

11.

Analyse Missie en Visie nr. 2352

V&S-B

1. In te stemmen met de Analyse
Missie en Visie ‘Bij Uitstek
Dalfsen!’;
a. Akkoord te gaan om de
analyse opinierend aan de
gemeenteraad aan te bieden;
b. De exacte formuleringen voor
het raadsvoorstel en de notitie
met de burgemeester te
bespreken.

Visie en
Strategie

Uitnodigingen/Representatie
Onderwerp/inhoud
12.

Uitnodiging afscheid burgemeester Sijbom
nr. 2876

UIT

Geen deelname college.

13.

Uitnodiging Regio Zwolle 'Sociale

UIT

Wethouder Uitslag onder voorbehoud.
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Vernieuwing in de praktijk' d.d. 3 mei 2017
nr. 2881
14

Partnerbijeenkomst Regio Zwolle United (19
Mei 2017) nr. 43133

UIT

Geen deelname.

15.

Uitnodiging Ernie vd Kolk nr. 2875

UIT

Wethouders Van Leeuwen en Agricola
(onder voorbehoud).

16.

Uitnodiging lezing Huub Dijstelbloem
(09/05/17) nr. 43139

UIT

Burgemeester gaat.
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