BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 29
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 18 juli 2017

Aanwezig zijn:

Afwezig is:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

N.L. Agricola, loco-burgemeester
J.W. Uitslag, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder
gemeentesecretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Paraaf:
Loco-burg. Agricola
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

H.C.P. Noten, burgemeester

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Archiefverordening gemeente Dalfsen 2017,
aanwijzings,- en benoemingsbesluit
informatiebeheer, beheerregeling
informatiebeheer, nr. 2600

BV-A

1. De aanwijziings,- en
benoemingsbesluiten
informatiebeheer en de
beheerregeling informatiebeheer
vast te stellen;
2. In te stemmen met de
Archiefverordening gemeente
Dalfsen 2017 en de
Beheerregeling informatiebeheer;
3. De gemeenteraad voor te stellen
de Archiefverordening vast te
stellen en deze mee te delen aan
gedeputeerde staten;
4. De gemeenteraad in kennis stellen
van de nieuwe Beheerregeling
informatiebeheer en de
aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer.

Bedrijfsvoering

4.

Beleid ongewenste omgangsvormen
nr. 2619

BV-A

1. In te stemmen met de beleidsnota
‘Ongewenste omgangsvormen'
voor de gemeente Dalfsen
per 1 augustus 2017 en de
beleidsnota Seksuele intimidatie

Bedrijfsvoering
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en agressie en geweld van
september 2003 in te trekken;
2. Per 1 augustus 2017 aan te sluiten
bij de landelijke
klachtencommissie ongewenst
gedrag (via het College voor
Arbeidszaken van de VNG) en
de huidige regeling externe
klachtencommissie ongewenst
gedrag voor gemeentelijke
overheid d.d. september 2003 in te
trekken;
3. Per 1 augustus Rita Pinkster aan
te wijzen als vertrouwenspersoon
en haar hiervoor op te leiden;
4. De voorgenomen besluiten onder
punten 1, 2 en 3 ter advisering
voorleggen aan de OR.
5.

Afronding aanleg beachveld op sportpark
Gerner nr. 2641

MO-A

Wethouder Uitslag te mandateren het
addendum te ondertekenen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Beslissing op bezwaarschrift van Roza
Advocaten namens mevrouw K. tegen een
verleende ontheffing van de arbeidsplicht en
het afwijzen van een verzoek om een
arbeidsmedisch onderzoek nr. 2639

MO-A

Het bezwaarschrift, onder overneming
van het advies van de
bezwaarschriftencommissie,
ongegrond te verklaren.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Subsidie Kledingbank en Voedselbank nr.
2615

MO-B

1. De reeds toegekende subsidie aan
de kledingbank Nieuwleusen te
verhogen met € 125,- voor de huur
van de ruimte over de maanden
augustus t/m december 2017.
2. Subsidie aan de kledingbank
Nieuwleusen te verlenen van €
500,- per maand voor de huur van
de ruimte voor de periode van 1
januari 2018 t/m 31 juli 2019.
3. In afwijking van het gemeentelijk
armoedebeleid een subsidie aan
de Voedselbank DalfsenNieuwleusen te verlenen als
bijdrage in de exploitatie voor de
af te nemen voedselkratten in
2017, waarbij de hoogte op een
bedrag van € 350,- tot € 500,- per
maand wordt vastgesteld na een
vervolgoverleg met de
Voedselbank.
4. Als onderdeel van de
subsidiebeschikkingen op te
nemen dat beide banken een
bijdrage gaan leveren aan de
verdere impuls van het
armoedebeleid.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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8.

Groenbeleid gemeente Dalfsen nr. 2649

OR-A

Ingekomen brief, aangaande
groenbeleid gemeente Dalfsen, die
gericht is aan de Raad, middels
bijgaande antwoordbrief te
beantwoorden.

Openbare
Ruimte

9.

Registratie gemeentelijke monumenten nr.
2638

RO-A

De intrekking van de aanwijzing als
gemeentelijk monument in de
Landelijke voorziening Wet
Kenbaarheid Publiekrechtelijke
Beperkingen (WKPB) te verwerken.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

10.

Verkoop perceel bedrijventerrein 'Rondweg'
nr. 2630

RO-B

1. in te stemmen met de verkoop van
een perceel bedrijfsgrond van ca.
170m2
2. de koopsom van € 8.500 excl.
BTW ten gunste te brengen van
afgesloten complex
bedrijventerreinen

Ruimtelijke
Ontwikkeling

11.

Gemeentelijke bijdrage Regio Zwolle voor
de jaren 2018 en 2019 nr. 2652

RO-B

1. In te stemmen met een
gemeentelijke bijdrage aan de
Regio Zwolle van € 1,23 per
inwoner voor de
2. begrotingsjaren 2018 en 2019 en
deze ten laste te brengen van de
begrotingspost
bouwgrondexploitatie woningbouw
3. Daaraan de voorwaarde te
verbinden dat ook de andere
partners een gelijke bijdrage gaan
betalen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

12.

Opdracht landschapsarchitect middengebied
Nieuwleusen (WOC Campus) nr. 2656

V&S-A

1. Buro Mien Ruys de opdracht te
verlenen conform de uitgevoerde
aanbestedingsprocedure.
2. De gemeenteraad hierover te
informeren via het RIS.

Visie &
Strategie

13.

Streefbeelden Omgevingswet nr. 2636

V&S-B

1. Kennis te nemen van de notitie
Streefbeelden Omgevingswet
Dalfsen.
2. In te stemmen met de gekozen
oplossingsrichtingen voor de
streefbeeldenvraagstukken, met
uitzondering van het punt om
zoveel mogelijk vergunningsvrij te
doen.

Visie &
Strategie

Uitnodigingen
14.

Uitnodiging opening gebouw Grijs Deltion
College 1 nr. 206402

UIT

Geen deelname.

15

Uitnodiging Trendbureau Overijssel
Jaarcongres: Grotere tegenstellingen
Overijssel? 5/10/17 nr. 3086

UIT

Wethouder Uitslag en
gemeentesecretaris.
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16.

Uitnodiging LR en PC De Bergruiters voor
concours op 22 juli a.s. nr. 3091

UIT

Wethouder Uitslag (onder
voorbehoud).

17.

B&W 18/7: Uitnodiging bijeenkomsten
Agri&Food in juli en augustus nr. 207049

UIT

Wethouder Agricola gaat naar de
bijeenkomst in Raalte.

18.

Prinsjesdagcongres - Save the date 19
september 2017 nr. 206532

UIT

Geen deelname.

19.

Uitnodiging jubileumconcert Salonorkest
Spoom nr. 206364

UIT

Wethouder Uitslag met echtgenote en
gemeentesecretaris met echtgenote.

20.

Uitnodiging Vechtdaldag 15 september 2017
nr. 206891

UIT

Wethouders Agricola, Uitslag en Van
Leeuwen.
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