BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 10
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 6 maart 2018

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

H.C.P. Noten, burgemeester
A. Schuurman, 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. Schuurman
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Besluit

Onderwerp/inhoud

Opsteller

Besluit

3.

Project Living Lab nr. 2990

MO-A

Akoord te gaan met deelname aan het
project Living Lab ‘Hoe kun je goed
oud worden in de wijk Polhaar?’

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

4.

Mandaat aanwijzing toezichthouders
Omgevingsdienst IJsselland nr. 2957

PD-A

Aan de directeur van de
Omgevingsdienst IJsselland mandaat
te verlenen voor het aanwijzen, dan
wel intrekken van de aanwijzing, van
toezichthoudende ambtenaren, onder
de volgende voorwaarden:
a. Het aanwijzen als toezichthouder
heeft betrekking op alle personen
die in opdracht van de
Omgevingsdienst uit hoofde van
hun taak toezichthouden;
b. De aanwijzing heeft betrekking op
het toezicht op de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
(onderdeel milieu), de Wet
milieubeheer, de Wet
bodembescherming en de daarop

Publieksdienst
verlening
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gebaseerde besluiten en regeling,
dan wel de regelingen ter
vervanging van deze wetten, voor
zover hun aard en strekking ter
opzichte daarvan niet wezenlijk
veranderen;
c. De aanwijzing heeft tevens
betrekking op ketentoezicht op de
onder b genoemde wetten.
d. De aanwijzing en daarmee de
bijbehorende bevoegdheden van de
toezichthouder vervallen bij uit
dienst treden van de OD IJsselland
dan wel bij beëindiging van de
tijdelijke opdracht (inhuur).
5.

SharePoint nr. 2982

BV-B

1. In te stemmen met het aanvragen
van extra budget van € 22.500 in de
1e berap voor de eenmalige kosten;
2. In te stemmen met het aanvragen
van extra structureel budget van
€14.000,- in de perspectiefnota voor
het functioneel beheer van
SharePoint;
3. Het college te informeren over het
totaal van de extra gevraagde
budgetten (structureel en
incidenteel);
4. Kennis te nemen van het door het
DT vastgestelde Governanceplan.

Bedrijfsvoering

6.

Aanbieden jaarverslag participatieraad nr.
2985

MO-A

1. Kennis te nemen van het
jaarverslag van de participatieraad
en de financiële bijlage;
2. Het jaarverslag en de
aanbiedingsbrief aan te bieden aan
de gemeenteraad door deze te
plaatsen op het RIS.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Vergoedingsregeling tablet of laptop nr.
2962

BV-B

1. Bijgaande vergoedingsregeling voor
laptops en tablets, inclusief
gebruikersovereenkomst, per 1 april
2018 vast te stellen, waarbij het aan
de gemeentesecretaris wordt
overgelaten welke bedragen en
afschrijvingstermijnen worden
opgenomen;
2. De regeling na vaststelling ter
informatie aan de
ondernemingsraad aan te beiden.

Bedrijfsvoering

8.

Inkoop wmo begeleiding nr. 2930

MO-B

1. Kennis te nemen van het
inkoopproces Wmo-begeleiding;
2. In te stemmen met inhuur voor
advies en begeleiding van het
inkoopproces.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

9.

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie
2017, jaarrapportage klachten 2017,

BV-A

1. Kennis te nemen van het
jaarverslag van de bezwaar-
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Bedrijfsvoering

jaarverslag 2017 Overijsselse Ombudsman
nr. 2951

schriftencommissie over 2017 en de
conclusies en aanbevelingen over te
nemen;
2. Kennis te nemen van de
jaarrapportage over de klachten in
2017;
3. De gemeenteraad te informeren
over deze verslagen door plaatsing
op het RIS;
4. Kennis te nemen van het
jaarverslag 2017 van de
Overijsselse Ombudsman.

Uitnodigingen/Representaties
10.

Uitnodiging: Overijsselse bestuurdersdag op
25 april 2018 in Zwolle nr. 246458

UIT

Het gehele college (burgemeester
exclusief workshop).

11.

Uitnodiging opening evenemententerrein
Oudleusen nr. 246644

UIT

Wethouder Uitslag.

12.

Vooraankondiging inspiratiesessie
Empathische Overheid nr. 246619

UIT

Wethouders Uitslag en Schuurman en
gemeentesecretaris.
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