BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 21
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 22 mei 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.

Intentieverklaring samenwerking SSC nr.
3114

BV-B

1. In te stemmen met de
intentieverklaring van het SSC
Ons;
2. Pas een definitieve keuze maken
na onderzoek waarbij opbrengsten
en kosten worden afgewogen.
3. Geen onderzoek meer te doen
naar alternatieven voor de
samenwerking;
4. De gemeenteraad via het RIS te
informeren over het onderzoek tot
toetreding SSC.

Bedrijfsvoering

4.

Voortzetting regionale samenwerking Wmo
in 2019 en 2020 nr. 3120

MO-A

1. In te stemmen met de voortzetting
van de regionale Wmo
samenwerking in 2019 en 2020;
2. De bijdrage van maximaal €
7.017,50 per jaar (2019 en 2020)
te bekostigen vanuit programma 7,
grootboeknummer 8620000.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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5.

Hockeyvelden Dalfsen nr. 2999

MO-A

1. In te stemmen met de
concepthuurafspraken tussen
gemeente en de Mixed Hockey
Club (MHC) Dalfsen zoals
vastgelegd in de overeenkomst tot
het geven van gelegenheid tot
sportbeoefening;
2. In te stemmen met het
conceptrecht van opstal voor de
Mixed Hockey Club Dalfsen;
3. Namens de gemeente wethouder
Uitslag te mandateren het recht
van opstal en de overeenkomst tot
het geven van gelegenheid tot
sportbeoefening te ondertekenen;
4. De resterende reserve door
Esdoorn Dalfsen BV ad. ca.
€ 75.500,- te laten investeren in
het noodzakelijke onderhoud van
het hockeycomplex;
5. Dit voorstel ter kennisname te
brengen van de raad door middel
van plaatsing op het RIS.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst
IJsselland nr. 3066

PD-A

1. Kennis te nemen van de
ontwerpbegroting 2019 en de
correcties in de begroting 2018
van de Omgevingsdienst
IJsselland
2. Geen zienswijze in te dienen op
de ontwerpbegroting 2019 en de
correcties in de begroting 2018;
3. De raad over dit besluit te
informeren via het RIS.

Publieksdienst
verlening

7.

Plaatsen plakzuil locatie station Dalfsen nr.
3059

PD-B

Een plakzuil te plaatsen bij het station
in Dalfsen.

Publieksdienst
verlening

8.

Privacybeleid gemeente Dalfsen nr. 3104

PD-B

1. Het bijgevoegde 'Privacybeleid
gemeente Dalfsen' inclusief de
bijlagen vast te stellen met
uitzondering van het onderdeel
'Relatie met het personeel';
2. Het onderdeel 'Relatie met het
personeel' als voorgenomen
besluit toe te zenden aan de OR;
3. Het actualiseren van de bijlagen
en het vaststellen van bijlagen die
betrekking hebben op de
uitvoering van de AVG te
mandateren aan de
eenheidsmanager
Publieksdienstverlening;

Publieksdienst
verlening

4. Het aangaan van
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verwerkingsovereenkomsten op
grond van de AVG te mandateren
aan de eenheidsmanager
Publieksdienstverlening;
5. Bij toekomstige wijzigingen dit
opnieuw aan het college voor te
leggen.
9.

Programma gecombineerde informatieavond
PB Ankum en gemeente 2018 nr. 3116

RO-A

1. In te stemmen met het wijzigen
van het vooroverleg met het
bestuur van PB Ankum van
‘Informeel overleg’ naar ‘Jaarlijks
(formeel) overleg college en
bestuur PB Ankum’, onder
voorzitterschap van de
burgemeester, of bij diens
afwezigheid de locoburgemeester;
2. In te stemmen met het programma
voor de gemeentelijke
informatieavond Ankum op 29 mei
2018.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

10.

Verkoop bedrijventerrein De Grift III Humacs
Krabbbendam B.V. nr. 3117

RO-A

1. In te stemmen met de verkoop van
een perceel bouwgrond van circa
1.500 m2 op het bedrijventerrein
De Grift III in Nieuwleusen aan
Humacs Krabbendam B.V.;
2. Koopsom ten gunste te brengen
van de grondexploitatie De Grift III.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

Uitnodigingen
11.

Uitnodiging voor afscheid wethouder Smidt
nr. 259059

UIT

Het college is verhinderd. Kaartje
sturen.

12.

Agenda en bijlagen ALV stukken VNG
Overijssel nr. 259160

UIT

Wethouders en gemeentesecretaris.

13

Uitnodiging Regio Zwolle Dag te Staphorst
(RZ) nr. 259236

UIT

Wethouders en gemeentesecretaris

14.

Uitnodiging ingebruikname sluizen
Vechterweerd en Vilsteren 6 juni 2018 nr.
258850

UIT

Wethouder Uitslag.
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