BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 20
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 16 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

Onderwerp/inhoud

Opsteller

Besluit
Bedrijfsvoering

3.

Nationale Week van Respect 2017 nr. 2505

BV-A

Af te zien van het aanbod van de
Respect Education Foundation om aan
te sluiten als ambassadeur voor de
Week van Respect.

4.

Uitvoeringsregels Treasury 2017 nr. 2528

C&R-A

De uitvoeringsregels treasury 2017
vast te stellen

Control &
Resultaat

5.

1e bestuursrapportage 2017 2e versie nr.
2542

C&R-B

1. In te stemmen met de 1e
bestuursrapportage 2017;
2. De 1e bestuursrapportage 2017
ter besluitvorming aan te bieden
aan de raad en de raad voor te
stellen:
a) De 1e bestuursrapportage 2017
vast te stellen;
b) Het incidentele nadeel van de
1e bestuursrapportage 2017
vast te stellen op € 395.000
en dit ten laste te brengen van
het resultaat;
c) De begroting 2017 te wijzigen

Control &
Resultaat
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door vaststelling van de
bijgevoegde (14e)
begrotingswijziging en de tabel
op blz 39/40 van het boekwerk
'1e bestuursrapportage 2017';
d) Met betrekking tot de
investeringen (zie toelichting op
blz 34 t/m 36) de onderstaande
wijzigingen door te voeren en de
financiële consequenties hiervan
te verwerken in de
Perspectiefnota 2018-2021:
1. Krediet Bebakeningswagen af
te sluiten en af te ramen;
2. Krediet Personeels,- en
salarisadministratie bij te
ramen;
3. De kredieten Bossingelschaar
buitengebied en Renault
Master wijkteam buitengebied
af te ramen en deze opnieuw
op te nemen in de
investeringsplanning, jaarschijf
2019;
4. Krediet Schaftwagens
langzaam verkeer af te sluiten.
6.

Plan van aanpak rekenkameronderzoek
inhuur derden nr. 2496

C&R-B

1. Kennis te nemen van het plan van
aanpak aanbevelingen
rekenkameronderzoek ‘Inhuur van
derden in de gemeente Dalfsen’;
2. De gevolgen voor de
personeelsformatie en de
daarmee samenhangende
structurele lasten te betrekken bij
de integrale afweging in de
perspectiefnota;
3. Het plan van aanpak
aanbevelingen
rekenkameronderzoek ‘Inhuur van
derden in de gemeente Dalfsen’
met inachtneming van punt 2:
a. vast te stellen;
b. ter kennisname te delen met
de ondernemingsraad;
c. ter informatie te delen met de
gemeenteraad via publicatie
op het RIS.

Bedrijfsvoering

7.

GBLT; jaarstukken 2016 en kadernotitie
2018 en evaluatie aansluiting nr. 2516

C&R-B

1. Kennis te nemen van de
jaarrekening 2016 GBLT;
2. Kennis te nemen van de
kadernota 2018 - 2021 van GBLT;
3. Kennis te nemen van het
onderzoek ‘Evaluatie aansluiting
Dalfsen - Bunschoten’;
4. In te stemmen met de bestuurlijke
reactie naar aanleiding van het
onderzoek ‘Evaluatie aansluiting
gemeenten Dalfsen – Bunschoten

Control &
Resultaat
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bij GBLT’;
5. De jaarrekening 2016, de
kadernota 2018 – 2021, het
rapport ‘Evaluatie aansluiting
Dalfsen – Bunschoten en de
bestuurlijke reactie naar aanleiding
van dit onderzoek te plaatsen op
het RIS.
8.

Eindrapportage verbijzonderde interne
controle 2016 nr. 2532

C&R-B

1. Kennis te nemen van de
eindrapportage verbijzonderde
interne controle;
2. In te stemmen met de
bevindingen, conclusies en
aanbevelingen.

Control &

9.

Beslissing op bezwaar nr. 2522

OR-B

Het bezwaarschrift, onder overneming
van het advies van de
bezwaarschriftencommissie, niet
ontvankelijk te verklaren, waarbij ook
het niet ondertekenen van het
bezwaar wordt meegenomen.

Openbare
Ruimte

10.

Bestemmingsplan 't Febriek deelgebied
Stappenbelt nr. 2411

RO-A

1. In te stemmen met de Nota van
vooroverleg;
2. In te stemmen met verwerking van
de Nota van vooroverleg tot een
ontwerpbestemmingsplan 't
Febriek deelgebied Stappenbelt;
3. In te stemmen met bijgevoegde
ontwerpgeurverordening en deze
tegelijk met het
ontwerpbestemmingsplan ter
inzage te leggen;
4. De gemeenteraad via het RIS te
informeren over deze besluiten.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

11.

Beoordelingscriteria voor zonneparken op
maaiveld nr. 2537

RO-B

1

Ruimtelijke
Ontwikkeling

2

3

Locaties voor zonneparken toe te
staan volgens de kaart ‘Kansrijke
gebieden grootschalige
zonneparken’ vanuit de
Structuurvisie Buitengebied;
Als leidraad voor de werkwijze de
Handreiking Kwaliteitsimpuls
zonneparken van de provincie te
gebruiken;
De beoordelingssystematiek
vanuit deze twee bouwstenen vast
te laten stellen door de raad.
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Rondvraag
Onderwerp/inhoud

12.

Uitnodiging voor netwerkborrel
Rosengaerde op 29 juni a.s. nr. 2943

UIT

Het college is verhinderd. Ambtelijke
vertegenwoordiging?

13

Symposium Visie & Lef: Save the Date: 10
juli 2017 nr. 43249

UIT

Wethouder Agricola.

14.

Uitnodiging officiele opening Carinova
Deventer, 22-6, 15.00 uur nr. 2942

UIT

Geen deelname.

15.

Uitnodiging informatiebijeenkomst Vechtdal
Verbinding N340-N48 en N377 nr. 43268

UIT

Wethouders Van Leeuwen en Uitslag.

16.

Overzicht bedrijfsbezoeken college 2017 nr.
2939

V
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