BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 22
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 30 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.

Begroting 2018 Veiligheidsregio IJsselland
nr. 2509

BV-A

1. Een zienswijze in te dienen op
concept-programmabegroting
2018 van Veiligheidsregio
IJsselland, conform bijlage;
2. De raad hierover via het RIS te
informeren.

Bedrijfsvoering

4.

Vaststellen definitieve jaarrekening 2016
nr. 2563

C&R-B

1. De definitieve jaarrekening 2016
vast te stellen en wethouder Van
Leeuwen te mandateren om
eventuele correcties op de
jaarrekening door te voeren
wanneer op grond van de
accountantscontrole
hier aanleiding voor bestaat;
2. De gemeenteraad voor te stellen,
voor de vergadering van 26 juni
2017:
a) De jaarrekening 2016 vast te
stellen;
b) Het rekeningresultaat 2016 van
€ 233.017 als volgt te bestemmen:

Control &
Resultaat

Pagina 1 van 4

1) een bedrag van € 212.300 uit
het rekeningresultaat in te
zetten voor de
budgetoverheveling
naar 2017, waar in 2016 geen
dekking vanuit de reserve
tegenover stond;
2) een bedrag van € 20.717 uit
het rekeningresultaat te
storten in de algemene
reserve vrij besteedbaar;
3) Een bedrag van totaal
€ 719.000 als
budgetoverheveling uit 2016,
in te zetten in 2017.
Hiervan is € 506.700 reeds als
claim in de reserves
vastgelegd;
4) De algemene reserve
grondexploitatie voor
€ 1.601.486 vrij te laten vallen
en dit bedrag te storten in de
algemene reserve vrij
besteedbaar;
5) € 134.473 aan resterende
claims op de reserves te laten
vrijvallen en dit bedrag te
storten in de algemene
reserve vrij besteedbaar;
6) De begroting 2017 conform de
bijlage te wijzigen inclusief de
verschuiving binnen de
reserves.
5.

Klachtenregeling GR Jeugdzorg IJsselland
nr. 2557

MO-A

Instemmen met het klachtenreglement
van de GR Jeugdzorg IJsselland.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Concept-begroting 2018 GGD IJsselland
nr. 2549

MO-B

1. Kennis te nemen van de
programmabegroting 2018 van de
GGD IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op
de programmabegroting 2018;
3. De raad over dit besluit te
informeren via het RIS.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Beslissing op bezwaar M.K. Participatiewet
nr. 2548

MO-B

1. Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren;
2. Het advies van commissie niet
over te nemen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

8.

Jaarstukken 2016 GGD IJsselland nr. 2554

MO-B

1. Kennis te nemen van de
jaarstukken 2016 van GGD
IJsselland;
2. De portefeuillehouder geen
aandachtspunten mee te geven bij
vaststelling jaarstukken 2016 in de
vergadering van het Algemeen
Bestuur;
3. De raad over dit besluit te

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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informeren via het RIS.
9.

Bestuurlijke reactie RKC onderzoek
Handhaving en evenementen nr. 2553

PD-B

1. In te stemmen met de bestuurlijke
reactie op het onderzoeksrapport;
2. De bestuurlijke reactie te
verzenden aan de
rekenkamercommissie Dalfsen.

Publieksdienst
verlening

10.

Begroting 2018 Omgevingsdienst IJsselland
nr. 2540

RO-B

1. Kennis te nemen van de
kaderbrief, begroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021 van
de Omgevingsdienst IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op
de begroting 2018 van de
Omgevingsdienst IJsselland;
3. De gemeenteraad hierover via het
RIS te informeren

Ruimtelijke
Ontwikkeling

11.

Afronding fase 2 - kulturhus De Spil
Nieuwleusen nr. 2529

V&S-B

1. In te stemmen met de rapportage
Uitvoering van fase 2 kulturhus De
Spil Nieuwleusen als afronding
van fase 2;
2. De raad voor te stellen:
a) Kennis te nemen van de
rapportage Uitvoering van fase
2 kulturhus De Spil
Nieuwleusen als afronding van
fase 2;
b) De beschikbaar gestelde
kredieten samen te voegen tot
een krediet voor de realisatie
van kulturhus De Spil. De
eerdere dekkingen uit de
Algemene Reserve vrij
besteedbaar aan te passen
aan de gewijzigde
voorschriften en om te vormen
tot een bestemmingsreserve;
c) Fase 3 van kulturhus De Spil
te starten, de opdracht voor de
bouw (engineer & build) te
gunnen, een aanvullend
krediet van € 749.000
beschikbaar te stellen voor
aan de bouw gerelateerde
kosten.
Voor het bedrag van
€ 475.000 (duurzaamheid) een
bestemmingsreserve te
vormen ter dekking van de
kapitaallasten en deze te
dekken uit de Algemene
Reserve vrij besteedbaar. Het
bedrag van € 274.000
(bouwrijp/projectorganisatie) te
dekken uit de Algemene
Reserve vrij besteedbaar;
d) Een krediet van € 45.000
beschikbaar te stellen voor
onderzoek en aanvullende

Visie &
Strategie
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kosten;
e) Een krediet van € 200.000
beschikbaar te stellen voor het
kulturhus De Spil;
f) Het totale bedrag van
€ 245.000 van de onderdelen
d en e te dekken uit Algemene
Reserve vrij besteedbaar.

Uitnodigingen/Representatie
12.

Vooraankondiging Veiligheidsdag op
zaterdag 15 juli a.s. in gemeente
Steenwijkerland! nr. 2952

UIT

Wethouder Agricola.

13.

Uitnodiging veteranen contactdag 17 juni
nr. 43295

UIT

Wethouder Uitslag.

14

Uitnodiging Duurzame energie, duurzame
ruimte? op 20 juni a.s. nr. 43301

UIT

Geen deelname.

15.

Uitnodiging voor theaterproductie van
kinderen vluchtelingen en Nederlandse
vriendjes, klasgenootjes 4 tot 12 jaar op 2
juni a.s. nr. 43300

UIT

Wethouder Uitslag en
gemeentesecretaris.

16.

Uitnodiging opening Wecycle Service Center
Dalfsen op 28 juni a.s. nr. 43299

UIT

Wethouder van Leeuwen en zo
mogelijk de burgemeester.

17.

Save the date European Week of Regions
and Cities nr. 43288

UIT

Geen deelname.
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