BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 40
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 24 oktober 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.

Belastingverordeningen 2018 nr. 2733

BV-A

De raad, conform het bijgaande
concept, voorstellen de
belastingverordeningen 2018 vast te
stellen.

Bedrijfsvoering

4.

Notitie planning- en controlcyclus nr. 2772

C-B

1. Kennis te nemen van de notitie
planning & control;
2. In te stemmen met de genoemde
voorstellen om de huidige cyclus
te optimaliseren met uitzondering
van de maandelijkse
begrotingswijzigingen;
3. De alternatieven op te nemen in
de notitie aan de raadswerkgroep
planning & control;
4. De notitie voor te leggen aan de
raadswerkgroep planning en
control.

Bedrijfsvoering
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5.

Inspraak en beleidsplan 0-18 Iedereen doet
mee! nr. 2782

MO-A

1. In te stemmen met de
inspraaknotitie en deze ter
besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad;
2. In te stemmen met het
beleidsplan: ‘0-18 iedereen doet
mee!’ en deze ter besluitvorming
voor te leggen aan de
gemeenteraad.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Verlenging en wijziging van GR
UItvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
nr. 2770

MO-A

1. Te besluiten tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg
IJsselland, conform de bepalingen
opgenomen in het bijgevoegde
concept 'Besluit tot vaststelling
van de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Regionaal Serviceteam Jeugd
IJsselland ' van het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling;
2. De gemeenteraad toestemming te
vragen voor het verlengen van
gemeenschappelijke regeling
uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg
voor onbepaalde tijd, inclusief
wijzigingen;
3. Indien en voor zover de raad
toestemming geeft wordt dit besluit
geacht het besluit te zijn waarmee
het college instemt met verlenging
van de gemeenschappelijke
regeling.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Voorbereiding vangnetuitkering 2017 nr.
2800

MO-A

8.

Jeugdhulp inkoop 2018, wijziging
administratieprotocol en tarievenlijst nr.
2768

MO-A

1. In te stemmen met de
aanpassingen in het
administratieprotocol;
2. Kennis te nemen van aangevulde
Bijlage 2 Tarieven en overige
specifiek voorwaarden en
bijbehorende tarievenlijst.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

9.

Rapportage Ombudscommissie Sociaal
Domein Dalfsen, eerste helft 2017 nr. 2778

MO-A

1. Kennis te nemen van de
Rapportage Ombudscommissie
Sociaal Domein Dalfsen over de
eerste helft van 2017, zoals
bijgevoegd in bijlage 1;
2. De Rapportage
Ombudscommissie Sociaal

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

Het college voor te stellen om:
1. In te stemmen met de notitie
vangnetuitkering 2017;
2. De gemeenteraad te informeren
over de aanvraag voor een
vangnetuitkering 2017;
3. De gemeenteraad te verzoeken in
te stemmen met de notitie
vangnetuitkering 2017.

Pagina 2 van 6

Maatachappelij
ke
Ondersteuning

Domein Dalfsen over de eerste
helft van 2017 ter informatie aan te
bieden aan de gemeenteraad,
voorzien van reactie namens het
college zoals opgenomen in
bijlage 2.
10.

Wijziging verordening Wmo en Jeugd nr.
2802

MO-A

1. In te stemmen met de wijziging
van artikel 8 lid 6 Verordening
maatschappelijke ondersteuning
en jeugdhulp;
2. In te stemmen met toevoegen van
artikel 8a Verordening
maatschappelijke ondersteuning
en jeugdhulp;
3. De raad voor te stellen hiertoe de
1ste wijzigingsverordening
maatschappelijke ondersteuning
en jeugdhulp vast te stellen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

11.

Opheffing Obs. De Carrousel nr. 2783

MO-A

De gemeenteraad voor te stellen
om de Carrousel niet in stand te
houden.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

12.

Taalniveau 3F in de voorschoolse educatie
nr. 2689

MO-B

1. In te stemmen met het inzetten
van de taaltoets voor de
pedagogische medewerkers die
nog niet voldoen aan het
taalniveau 3F;
2. In te stemmen met de inzet van
een scholingstraject voor de
pedagogische medewerkers die
onder de taalnorm hebben
gescoord;
3. De kosten te dekken uit de
aanvullende toegekende gelden
voor bestrijden van onderwijs
achterstanden en het VVE budget;
4. Aan de instellingen melden dat bij
nieuwe benoemingen de
verantwoordelijkheid en eventuele
kosten bij de werkgever liggen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

13

Beheerplan onderhoud gebouwen
2018 - 2022 nr. 2761

OR-B

1. Het huidige beheerplan onderhoud
gebouwen te verlengen tot medio
2018;
2. Gelijktijdig met de perspectiefnota
2019 het nieuwe beheerplan te
agenderen.

Openbare
Ruimte

14.

Garantstelling DalfsenStroomt nr. 2789

RO-B

De raad instemming te vragen voor
het voorgenomen besluit van het
college een gemeentegarantie te
verstrekken aan Dalfsen Stroomt voor
80% van de externe financiering,
zijnde maximaal € 336.000.

Publieksdienst
verlening
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RO-A

1. Het advies en de overwegingen
van de Vaste Commissie van
Advies voor de Bezwaarschriften
over te nemen en het
bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en een verschrijving in
het definitieve planschadeadvies
te herstellen;
2. De deskundigenkosten die door
verzoeker voor de procedure zijn
gemaakt niet te vergoeden.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

15.

Beslissing op bezwaar 'Planschadebesluit
Tolhuisweg 1' nr. 2732

16.

Landelijke Gemeentelijke
Duurzaamheidsindex 2017 (GDI) nr. 2756

RO-B

Kennis te nemen van de
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex
2017.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

17.

verkoop 97m2 grond aan groepspraktijk
Dalfsen nr. 2755

RO-B

In te stemmen met de verkoop van het
perceel, gemeente Dalfsen sectie K
nummer 9916 (ged.), ongeveer 97m2
voor € 73,90,- per m2 excl. Btw,
kosten koper.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

18.

Programma gemeentelijke informatieavond
Hoonhorst 2017 nr. 2774

RO-B

1. In te stemmen met het wijzigen
van het vooroverleg met het
bestuur van PB Hoonhorst van
‘Informeel overleg’ naar ‘Jaarlijks
(formeel) overleg college en
bestuur PB Hoonhorst’, onder
voorzitterschap van de
burgemeester, of bij diens
afwezigheid de locoburgemeester;
2. In te stemmen met het programma
voor de gemeentelijke
informatieavond Hoonhorst op 31
oktober 2017, met uitzondering
van de punten uit de presentatie
van wethouder Agricola (is voor
een deel van de avond afwezig).

Ruimtelijke
Ontwikkeling

19.

Realiseren appartementen op het perceel en
in het pand van het voormalige postkantoor
Bloemendalstraat 16 in Dalfsen nr. 2777

RO-B

1. 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. Kennis te
nemen van het advies van de
monumentencommissie;
2. Deze stedenbouwkundige invulling
en de nadere onderbouwing
hiervan via de raadscommissie ter
vaststelling aan de gemeenteraad
aan te bieden;
3. De gemeenteraad voor te stellen
een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven op grond
van artikel 6.5 Besluit
omgevingsrecht (Bor);
4. Deze ontwerpverklaring als
definitieve verklaring van geen
bedenkingen aan te merken als

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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tijdens de
procedure geen zienswijzen
worden ingediend, zodat het
college de procedure verder kan
uitwerken.
20.

Realiseren appartementengebouw
Ruitenborghstraat/Bloemendalstraat Dalfsen
(Pniel locatie) nr. 2767

RO-B

1. Mee te werken aan het realiseren
van een appartementengebouw
bestaande uit 21 woningen
conform de stedenbouwkundige
invulling (het schetsontwerp van
16 maart 2017) en de nadere
onderbouwing hiervan in het
visiedocument van April 2017;
2. Daarbij de voorwaarde te stellen
dat zowel huurder als verhuurder
na realisatie geen aanspraak
kunnen maken op WMO-middelen;
3. Deze stedenbouwkundige invulling
en de nadere onderbouwing
hiervan via de raadscommissie ter
vaststelling aan de gemeenteraad
aan te bieden.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

21.

Wijziging beleidsregels Ontwikkelen met
Kwaliteit in het buitengebied van de
gemeente Dalfsen nr. 2787

RO-B

1. Vast te stellen de 'Beleidsregels
Ontwikkelen met Kwaliteit in het
Buitengebied van de Gemeente
Dalfsen, versie november 2017';
2. Deze beleidsregels in werking te
laten treden daags na publicatie.
3. De 'Beleidsregels Ontwikkelen met
Kwaliteit in het Buitengebied van
de Gemeente Dalfsen' (zoals
vastgesteld op 26 mei 2014 en
gewijzigd op 15 december 2015)
te laten vervallen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

22.

Centrumvisie Dalfsen nr. 2799

RO-B

1. Een ambtelijke verkenning uit te
voeren naar een
programmastructuur voor de
uitvoering van de Centrumvisie;
2. De raad voor te stellen om:
In te stemmen met de Nota van
zienswijzen en wijzigingen;
3. De Centrumvisie Dorp aan de
Vecht gewijzigd vast te stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

23.

Mandatering opdrachten m.b.t. realisatiefase
kulturhus De Spil Nieuwleusen nr. 2791

V&S-B

Mandaat te verlenen aan de Adjunct
Gemeentesecretaris / Directeur voor
de opdrachten met betrekking tot de
realisatiefase van kulturhus De Spil
voor zover deze binnen het
projectbudget passen.

Visie &
Strategie

Uitnodigingen/representaties
24.

Identiteit Wilhelmus zingen en Sallands
Volkslied nr. 218894

Besluit
UIT

Het college is verhinderd.
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25.

Uitnodiging Regio Zwolle Dag 15 november 2017 nr. 218910

UIT

Het gehele college en de
gemeentesecretaris gaan. De
burgemeester alleen het
middagprogramma met lunch.
De collegeleden geven aan het
bestuurssecretariaat de keuze voor
een excursie door.

26.

Uitnodiging Lezing Willem Peter de Ridder
over robotica in de werkgelegenheid 23
november a.s. nr. 218373

UIT

Geen deelname.

27.

Uitnodiging Najaarsvergadering ICD op 16
november a.s. nr. 218374

UIT

Wethouders Agricola en Van
Leeuwen.

28.

Dag van het geld nr. 218907

UIT

Geen deelname.

29.

Uitnodiging kennisbijeenkomst: De kunst
van het groeien 16-11-2017 nr. 218856

UIT

Geen deelname.

30.

Uitnodiging afscheid Nelleke Vedelaar
nr. 218918

UIT

Wethouders Van Leeuwen en Uitslag.
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