BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 12
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 20 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

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Protocol natte gymles nr. 2965

MO-A

1. In te stemmen met het opgestelde
protocol natte gymles;
2. Namens de gemeente
bedrijfsleider zwembaden
H. Barkel te mandateren het
protocol te ondertekenen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

4.

Openstelling en tarieven zwembaden 2018
nr. 3003

MO-A

1. De openstellingsperiode van de
openluchtbaden vast te stellen op
28 april t/m 9 september 2018;
2. Akkoord te gaan met de
voorgestelde openingstijden,
inhoudende ook doorlopende
openingstijden in de
periode tot de zomervakantie;
3. Akkoord te gaan met mooi
weer/slecht weer regeling 2018;
4. Het tarievenblad 2018 vast te
stellen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

5.

Suite voor Sociale Regie nr. 2984

MO-A

1. In te stemmen met de aanschaf
van de Suite voor Sociale Regie;
2. De verwachtte kosten voor

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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aanschaf en implementie
(€55.000,-) als afschrijvingslasten
mee te nemen in de
perspectiefnota 2019 (€11.000 per
jaar) en te dekken vanuit
programma 7;
3. De kosten voor (extra)
abonnementskosten i.v.m. overlap
van het oude en nieuwe systeem
€ 15.000 en de opleidingskosten
€ 10.000 mee te nemen in de
eerste bestuursrapportage en te
dekken vanuit programma 7;
4. De structurele
abonnementskosten te dekken
vanuit het budget dat reeds
beschikbaar is voor Topicus;
5. Af te wijken van het gemeentelijk
inkoopbeleid en in dit geval
enkelvoudig onderhands aan te
besteden.
6.

Intrekken brandbeveiligingsverordening
2012 gemeente Dalfsen nr. 2968

PD-B

1. De Raad voor te stellen om de
brandbeveiligingsverordening
2012 gemeente Dalfsen in te
trekken;
2. Het raadsvoorstel aan te passen:
beperken tot
formeel/technische wijziging.

Publieksdienst
verlening

7.

Rapportage archeologisch onderzoek
Oosterdalfsen nr. 3010

RO-A

1. Vast te stellen dat de rapportage
‘Een geschiedenis van meer dan
5000 jaar. Resten van begraven
en wonen in Oosterdalfsen,
gemeente Dalfsen’ eind 2017 is
opgeleverd en voldoet aan de
gestelde eisen;
2. ADC ArcheoProjecten de
rapportage aan de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
te laten overleggen;
3. De gemeenteraad via het RIS te
informeren.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

8.

Sluiten van een nieuwe huurovereenkomst
met de Stichting Westermolen per 1 april
2018 nr. 2961

RO-A

1. Omdat in overleg met het bestuur
van de Stichting Westermolen een
aantal wijzigingen voor de
huurovereenkomst zijn
overeengekomen wordt
voorgesteld:
om met wederzijdse instemming
de thans nog geldende
huurovereenkomst per 31 maart
2018 te ontbinden;
2. in te stemmen met de inhoud van
de nieuwe huurovereenkomst;
3. deze huurovereenkomst met
ingang van 1 april 2018 voor een
periode van 5 jaar aan te gaan
met de Stichting Westermolen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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9.

Haalbaarheidstoets 1e verzamelplan kernen
nr. 3007

RO-B

1. De vier haalbare aanvragen in
principe op te nemen in het 1e
Verzamelplan Kernen;
2. Met de initiatiefnemers van de
haalbare initiatieven na
overeenstemming over de
onderzoeken en de inrichting van
de percelen een
ontwikkelingsovereenkomst af te
sluiten.
3. In relatie tot de plannen van
tuincentrum TTA in Lemelerveld,
onderzoeken of de ontsluiting van
het aangrenzende sportpark kan
worden verbeterd.

Uitnodigingen/Representaties
10.

Uitnodiging afscheidsreceptie Bertus en
Diny Lindeboom op za. 24 maart, 14.30 17.00 in De Wiekelaar. nr. 248519

UIT

Burgemeester gaat.

11.

Uitnodiging Week van Respect 2018
nr. 248524

UIT

Geen deelname.

12.

Uitnodiging Officiële opening
Zomerexpositie 2018 Beeldentuin Witharen
op 2 april a.s. nr. 248908

UIT

Geen deelname.
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Ruimtelijke
Ontwikkeling

