BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 44
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 21 november 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.

Verlenging opdracht jeugd en jongerenwerk
2018-2019 nr. 2813

MO-A

De opdracht die voortvloeit uit het
jeugd- en jongerenwerk en in 2014 is
gegund aan SMON
Welzijn/Welzijnskoepel i.o., middels
collegevoorstel 1129, te verlengen
voor een periode van twee jaar (1
januari 2018 tot en met 31 december
2019).

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

4.

GGD IJsselland begrotingswijziging 2017/2
nr. 2842

MO-B

1. Kennis te nemen van de
Bestuursrapportage GGD
IJsselland najaar 2017;
2. Geen zienswijze in te dienen over
de voorgenomen
begrotingswijziging 2017/2
volgend uit Bestuursrapportage
GGD IJsselland najaar 2017, en
daarover het Dagelijks Bestuur
van de GGD IJsselland te
informeren;
3. De raad over dit besluit te
informeren via het RIS.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

5.

Steenmarterbeheerplan nr. 2834

OR-B

1. Het steenmarterbeheerplan
Dalfsen 2017-2023 (hierna
'steenmarterbeheerplan') vast te
stellen;

Openbare
Ruimte
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2. Het steenmarterbeheerplan ter
goedkeuring voor te leggen aan de
Gedeputeerde Staten van
Overijssel (GS);
3. Ontheffing aan te vragen bij GS op
grond van de 'Wet
natuurbescherming - onderdeel
soorten' voor:
a. Het vangen van steenmarters in
gebouwen binnen de bebouwde
kom van gemeente Dalfsen met
gebruikmaking van een
vangkooi en/of kastval;
b. Het opzettelijk beschadigen of
vernielen van vaste
voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van de
steenmarter;
4. Het steenmarterbeheerplan ter
informatie aan te bieden aan de
raad;
5. De jaarlijkse evaluatie van het
steenmarterbeheerplan te
beperken tot bespreking met de
verantwoordelijke wethouder.
6.

1e wijziging Beleidsregels voor
aankondigingen en verwijzingen anders dan
handelsreclame nr. 2844

PD-A

De twee hieronder genoemde locaties
te verwijderen uit de beleidsregels:
A Kruising Poppenallee ter hoogte
van het bord bebouwde kom;
H Burgemeester Backxlaan, t.h.v.
het bord bebouwde kom aan de
noordzijde van het dorp.

Publieksdienst
verlening

7.

Zelfevaluatie BRP en waardedocumenten
nr. 2818

PD-A

Kennis te nemen van de positieve
uitkomst van de zelfevaluatie BRP en
waardedocumenten. Dalfsen scoort
zowel bij de BRP als bij de
waardedocumenten binnen de door
BZK gestelde normen.

Publieksdienst
verlening

8.

Concept Samen Aangenaam Ouder Worden
nr. 2840

RO-B

Na enkele aanpassingen het
toegevoegde informerende
raadscommissievoorstel ter informatie
aan de raad toe te zenden ter
bethandeling in de raad van december
2017.

Ruimtelijke
Ordening

9.

Verordeningen OZB, afvalstoffenheffing,
rioolheffing en leges 2018 nr. 2831

BV-A

De raad, conform het bijgaand
concept, voorstellen over te gaan tot
vaststelling van de belasting
verordeningen 2018:
1. Verordening onroerende-zaak
belastingen 2018;
2. Verordening afvalstoffenheffing
2018;
3. Verordening rioolheffing 2018;
4. Legesverordening 2018.

Bedrijfsvoering
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Uitnodigingen/Representaties
10.

Uitnodiging schrijfmarathon Amnesty B&W
en raadsleden nr. 222274

Besluit
UIT

Wethouder Uitslag.

Pagina 3 van 3

