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Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Proces invulling taakstelling
Programmabegroting 2018-2021 nr. 2627

BV-B

De raad op hoofdlijnen mee te nemen
in het proces van Perspectiefnota naar
Programmabegroting 2018-2021.
De financiële consequenties van het
voorstel van het college ad € 650.000
mee te nemen in de
Programmabegroting 2018-2021.

Bedrijfsvoering

4.

Vergoedingsregeling Smartphones nr. 2329

BV-B

1. Bijgaande vergoedingsregeling
voor Smartphones, inclusief
gebruikersovereenkomst, per
1 augustus 2017 vast te stellen,
onder voorbehoud van instemming
door de ondernemingsraad;
2. De regeling ter instemming aan de
ondernemingsraad voorleggen;
3. College vraagt zich af of een
levensduur van 3 jaren reëel is
(BV).

Bedrijfsvoering

5.

Resultaten clientervaringsonderzoek
Jeugdhulp nr. 2666

MO-A

1. Kennis te nemen van de resultaten
van het
cliëntervaringsonderzoeken
Jeugdhulp over 2016;
2. Adviesbureau Companen

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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toestemming te verlenen voor het
aanleveren van de resultaten van
het cliëntervaringsonderzoek
Jeugdhulp aan het Ministerie van
VWS;
3. De raad de onderzoeksrapportage
cliëntervaringsonderzoek
Jeugdhulp 2016 aan te bieden via
het RIS, met de opmerking dat in
oktober een analyse van de
resultaten voor de raad volgt.
6.

Resultaten onderzoek onder oud HH1clienten nr. 2604

MO-A

1. Kennis te nemen van de resultaten
van het onderzoek onder oud
HH1-clienten;
2. De raad te informeren via het RIS
over de resultaten van het
onderzoek onder oud HH1clienten.

Maatschappelij
ke
Ontwikkeling

7.

Harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk nr. 2646

MO-A

1. In te stemmen met de notitie
‘Harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk gemeente
Dalfsen’ en het bijbehorende
inspraakverslag;
2. In te stemmen met de
beleidsregels ‘subsidie
peuterspeelzalen en VVE
gemeente Dalfsen’;
3. De beleidsregels gedurende twee
weken ter inzage te leggen.
4. Te besluiten dat indien er geen
zienswijzen worden ingediend, de
beleidsregels vastgesteld zijn.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

8.

Benoeming leden Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en
Regio nr. 2655

MO-B

1. Via bijgevoegd raadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met de bindende
voordrachten van de Raad van
Toezicht van Stichting Openbaar
Onderwijs Zwolle en Regio om de
heer drs. M. Zandvoort RA en
mevrouw mr. M.F. Harrigan te
benoemen als lid van de Raad van
Toezicht;
2. College wil bij voorzitter RvT
nogmaals onder de aandacht
brengen, dat er onvoldoende
informatie beschikbaar wordt
gesteld over de kandidaten
richting gemeenteraad.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

9.

Beslissing op bezwaar van Roza Advocaten
namens mw K. tegen het afwijzen van een
verzoek om herziening van een opgelegde
verlaging. nr. 2651

MO-B

1. Het bezwaarschrift, onder
gedeeltelijke overneming van het
advies van de
bezwaarschriftencommissie,
gedeeltelijk gegrond te verklaren;
2. College vraagt, bij de eenheid
aandacht voor het goed motiveren
van beschikkingen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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11.

Verbreden fietspad Oude Oever nr. 2650

RO-B

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de notitie
Oude Oever;
2. Het fietspad van de Oude Oever te
verbreden;
3. Het bijbehorende krediet van
€ 380.000,- beschikbaar te stellen;
4. De structurele lasten m.i.v. 2019
van € 5.600,-- bij de begroting
2018-2021 te verwerken;
5. Het college opdracht te geven om
de verbreding van het fietspad in
uitvoering te nemen;
6. Een verbreding van het
(verlengde) stuk tot Varsen ziet
het college als een afzonderlijk
traject, dat ingebracht kan worden
in het programma Ruimte voor de
Vecht (subsidiemogelijkheden
bezien en gemeente Ommen
hierbij betrekken).

Ruimtelijke
Ontwikkeling

12.

Evaluatie duurzaamheidsparagraaf in
voorstellen nr. 2590

RO-B

1. De duurzaamheidsparagraaf te
blijven hanteren;
2. De duurzaamheidscriteria uit de
‘Handreiking
duurzaamheidsparagraaf’ te
actualiseren vanuit het nieuwe
beleidsplan Duurzaamheid;
3. In de formats voor voorstellen een
directe verwijzing op te nemen
naar de duurzaamheidscriteria uit
de ‘Handreiking
duurzaamheidsparagraaf’;
4. Het gebruik van de
duurzaamheidsparagraaf voor
sociale duurzaamheid te
stimuleren;
5. De evaluatie en uitkomsten
informerend in de raadscommissie
te brengen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

13

Realiseren appartementen op het perceel
van en in het voormalige postkantoor
Bloemendalstraat 16 in Dalfsen nr. 2658

RO-B

1. In principe akkoord te gaan met
het realiseren van 8
appartementen in het pand van
het voormalige postkantoor en 2
appartementen op het terrein aan
de achter-(noord-)zijde hiervan;
2. Een definitieve beslissing te
nemen op het verzoek als o.a. het
advies van de
monumentencommissie
bekend is en er overeenstemming
is bereikt over zaken als
bijvoorbeeld de wateropgave en
'WMO proofheid';

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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3. College wil dat bezien wordt of
een parkeerbijdrage mogelijk is
(storting in een parkeerfonds bijv.),
nu niet wordt voldaan aan de
parkeernorm (Crow zegt 1,4 en
ons eigen beleid 1,3);
4. Nog met weth. Van Leeuwen
overleg voeren waarom niet
gasloos gebouwd kan worden.
(RO)

Uitnodigingen
14.

Doe mee en zet Wereldvoedseldag ook in
Gemeente Dalfsen op de kaart! nr. 207592

UIT

Geen deelname gemeente Dalfsen.
College doet suggestie om onze
cateraar te vragen hieraan aandacht te
besteden.

15.

Start Cultuurprofiel nr. 208387

UIT

Graag meer informatie over noodzaak
aanwezigheid bestuurder. Dan in
overleg met wethouder Uitslag
bepalen of hieraan gevolg wordt
gegeven.
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