BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 18
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 2 mei 2017

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

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

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

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

Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

aanwijzingsbesluit politie als toezichthouder
nr. 2478

BV-B

1. In te stemmen met het aanwijzen
van de opsporingsambtenaren van
de Nationale politie, eenheid Oost
Nederland als toezichthouder en
als zodanig te belasten met het
toezicht op de naleving van de
bepalingen uit de Algemene
plaatselijke verordening Dalfsen;
2. Akkoord te gaan met het
bijgevoegde gewijzigde
aanwijzingsbesluit 'politie als
toezichthouder Algemene
plaatselijke verordening'.

Bedrijfsvoering

4.

Gedragscode integriteit ambtenaren Dalfsen
2017 nr. 2443

BV-B

1. De ‘Gedragscode integriteit
ambtenaren Dalfsen 2017’:
a) vast te stellen;
b) ter kennisname te delen met
de ondernemingsraad;
c) over een jaar te laten
evalueren en de uitkomsten
daarvan ter kennisname te
bespreken met de directie en

Bedrijfsvoering

Pagina 1 van 4

voor te leggen aan het college;
2. De notitie ‘Integriteit (Gedragscode
gemeente Dalfsen)’, zoals
vastgesteld op 4 december 2001,
in te trekken.
5.

Contractering en financiering drie landelijke
organisaties nr. 2506

MO-B

1. De drie landelijke organisaties
voor een periode van vier jaar te
contracteren en te financieren;
2. De standaardovereenkomst van
de VNG te tekenen;
3. Natrekken of we na de periode
van vier jaar deze functies niet
beter regionaal kunnen
organiseren;
4. Dit besluit ter informatie op het
RIS te plaatsten en daarmee de
vragen van de gemeenteraad te
beantwoorden.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Maatwerkvervoer ll - een integrale
vervoersvoorziening nr. 2500

MO-B

1. In te stemmen met 'Inkoopkader
Maatwerkvervoer ll' in bijlage 1 als
startdocument voor aanbesteding
ll van het maatwerkvervoer;
2. Deel te nemen aan de regionale
aanbesteding Maatwerkvervoer ll
en daarbij de doelgroepen Wmo
sociaal vervoer, Wmo
dagbestedingsvervoer,
leerlingenvervoer en jeugdvervoer
te integreren;
3. De doelgroepen te integreren
vanaf augustus 2019 en als gevolg
van deze keuze het huidige
contract leerlingenvervoer te
verlengen met de duur van één
jaar.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Overijsselse aanpak voor slim openbaar
laden nr. 2465

OR-A

1. In te stemmen met deelname aan
het collectief 'Overijsselse aanpak
voor slim openbaar laden';
2. De provincie te machtigen en
mandateren voor de aanbesteding
en het contractmanagement en
het indienen van de aanvraag
rijksbijdrage 'Green Deal';
3. In te stemmen met de inzet van
een bedrag van € 6.000,- voor
laadinfrastructuur;
4. In te stemmen met de
samenwerkingsovereenkomst van
de provincie;
5. De portefeuillehouder te
mandateren om de
samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen;
6. De gemeenteraad te informeren
door het besluit op RIS te zetten.

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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8.

Kansenpot nr. 2493

OR-B

1. Aanvraag 1 'Speciale
jubileumactiviteiten Nieuwleusen
Synergie' met een bijdrage van
€ 1.500,- uit de Kansenpot, te
honoreren;
2. Aanvraag 2 'Speciale activiteiten
Oogstdag Oudleusen' met een
bijdrage van € 625,- uit de
Kansenpot, te honoreren;
3. Aanvraag 3 'Aanleg van een
beweeg- en beleeftuin op locatie
De Hulstkampen' met een
maximale bijdrage van € 2.500,uit de Kansenpot, te honoreren;
4. Aanvraag 4 'Begrazen van
Rechterense Veld met Bentheimer
landschapen' met een bijdrage van
€ 2.500,- uit de Kansenpot, te
honoreren;
5. Aanvraag 5 'Het plaatsen van een
picknickset nabij de speelbuurtplek
in Hoonhorst' met een bijdrage van
€ 1.250,- uit de Kansenpot, te
honoreren;
6. Aanvraag 6 'Het plaatsen van een
toegangshek en een bankje nabij
een wandelpad naar de Vecht' met
een bijdrage van € 600,- uit de
Kansenpot, te honoreren;
7. Aanvraag 7 'Beplanting rondom
het evenemententerrein in
Oudleusen' met een bijdrage van
€ 500,- uit de Kansenpot, te
honoreren;
8. Aanvraag 8 'het plaatsen van een
elektrische laadpaal voor fietsen
bij het grote parkeerterrein in
Nieuwleusen Zuid' met een
bijdrage van € 1.800,- uit de
Kansenpot te honoreren. Daarbij
natrekken of de gekozen locatie
wel geschikt is (RO) en de
suggestie voor 'De Spil' als
alternatief meegeven. Dit
specifieke punt volgende week
opnieuw in het college te brengen
(rondvraag);
9. Aanvraag 9 'Projectplan
timmerweek 2017 in Dalfsen' niet
met een bijdrage uit de Kansenpot
te honoreren.

Openbare
Ruimte

9.

Geactualiseerde Regionale
Woonprogrammering West-Overijssel nr.
2511

RO-B

1. In te stemmen met met de
Regionale Woonprogrammering
West-Overijssel (geactualiseerde
versie april 2017);
2. De raad via het RIS hierover te
informeren.

Ruimtelijke
Ordening
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Uitnodigingen/Representatie
Onderwerp/inhoud

10.

Uitnodiging Groene Tafel bijeenkomst 2017
- 12 mei 2017 nr. 43191

UIT

Geen deelname.

11.

Uitnodiging Regio Zwolle lunch met
Kamerleden d.d. 16 juni 2017 nr. 43195

UIT

Wethouder Uitslag.
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