BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 25
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 20 juni 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.

Beveiligingsplan Suwinet 2017 eenheid
Maatschappelijke ondersteuning nr. 2565

MO-B

Het beveiligingsplan Suwinet 2017
vast te stellen en per 1 juli 2017 in
werking te laten treden. Het oude
beveiligingsplan Suwinet (2016) met
ingang van de dezelfde datum in te
trekken.

Maatschappelij
e
Ondersteuning

4.

Samenwerkingsovereenkomst Road2Work
IJssel-Vecht nr. 2597

MO-B

Het college wordt verzocht om:
1. In te stemmen met bijgaande
samenwerkingsovereenkomst;
2. Portefeuillehouder de heer drs.
R.W.J. van Leeuwen te machtigen
om de overeenkomst namens de
gemeente Dalfsen te ondertekenen;
3. De gemeenteraad hierover te
informeren via het RIS.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

5.

Planschadeverzoek '5e herziening
bestemmingsplan (voormalige gemeente)
Nieuwleusen, Windenergie nr. 2495

RO-B

1. Het planschadeverzoek Tolhuisweg
3 in Zwolle af te wijzen;
2. Het verzoek om vergoeding van de
deskundigenkosten voor het
verzoek af te wijzen;

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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3. Het drempelbedrag voor het in
behandeling nemen van het verzoek
niet terug te betalen.
6.

Verkoop bedrijventerrein Lemelerveld nr.
2577

RO-A

1. In te stemmen met de verkoop van
het perceel kadastraal bekend
gemeente Dalfsen sectie F nummer
7404 (ged.);
2. In te stemmen met het vestigen van
een opstalrecht voor het in het
naastgelegen perceel aanwezige
gemeentelijke riool;
3. De koopsom ten gunste te brengen
van de exploitatie Posthoornweg.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

7.

Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio
IJsselland nr. 2580

BV-B

1. Kennis te nemen van de
Jaarstukken 2016 van
Veiligheidsregio IJsselland.
2. De gemeenteraad te informeren
door plaatsing van de stukken op
het RIS.

Bedrijfsvoering

8.

Sociaal jaarverslag 2016 gemeente Dalfsen
nr. 2551

BV-B

1. Kennis te nemen van het sociaal
jaarverslag 2016;
2. Het sociaal jaarverslag 2016 ter
kennisneming aan de raad doen
toekomen (RIS);
3. Bij een volgend jaarverslag ook de
invulling van de taakstelling m.b.t.
mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt meenemen.

Bedrijfsvoering

9.

Mandatering OVD-Bz en ACBz nr. 2570

BV-B

1. Mandaat te verlenen voor het
nemen van spoedeisende besluiten
– namens de gemeente – in het
kader van het voorkomen of
beperken van schade tijdens of als
gevolg van een calamiteit;
2. Dit mandaat te verlenen aan
functionarissen met de functie van
Officier van Dienst Bevolkingszorg
binnen de veiligheidsregio
IJsselland;
3. Dit mandaat te verlenen aan
functionarissen met de functie van
Algemeen Commandant
Bevolkingszorg binnen de
veiligheidsregio IJsselland;
4. Dat als voorwaarde hieraan wordt
verbonden dat de ambtelijke
organisatie bij toepassing van het
mandaat bij de eerste gelegenheid
op de hoogte wordt gesteld.
5. Alle functionarissen in de
veiligheidsregio IJsselland, die zijn
benoemd in de functie van Officier
van Dienst Bevolkingszorg, de
bevoegdheid te geven om tijdens
zijn / haar inzet binnen de gemeente
Dalfsen noodzakelijke kosten te

Bedrijfsvoering
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maken;
6. Alle functionarissen in de
veiligheidsregio IJsselland, die zijn
benoemd in de functie van
Algemeen Commandant
Bevolkingszorg, de bevoegdheid te
geven om tijdens zijn / haar inzet
binnen de gemeente Dalfsen
noodzakelijke kosten te maken;
7. De limiet voor deze kosten bedraagt
€ 10.000,- en, na overleg met de
burgemeester, maximaal € 50.000,-.

Representatie/uitnodigingen

Besluit

10.

Vooraankondiging Krachtvoer voor
Overijssel vrijdag 14 juli 2017 Nieuw
Heeten nr. 198950

UIT

Wethouder Uitslag en
gemeentesecretaris.

11.

Uitnodiging Delegatiebezoek European
Week of Regions and Cities 10-11 oktober
2017 nr. 198730

UIT

Geen deelname.

12.

Uitnodiging EK Voetbal voor vrouwen 2017
nr. 198498

UIT

Natrekken of wethouder Uitslag de
wedstrijden kan bezoeken samen met
enkele voorzitters van lokale
voetbalverenigingen.
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