BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 26
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 25 juni 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.

Wijziging Apv tbv zondagopenstelling
Lemelerveld juli en augustus 2018 nr. 3186

PD-B

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Aan het huidige artikel 5:67 Apv een
nieuw lid toe te voegen met de
volgende inhoud: 'In aanvulling op
lid 1 de zondagen in de maanden
juli en augustus 2018 openstelling
toe te staan specifiek voor winkels |
die voorzien in de dagelijkse
boodschappen in de woonkern
Lemelerveld, waarbij de openstelling
is toegestaan tussen 12.00 en
18.00 uur' ;
2. Het huidige lid 2 te vernummeren tot
lid 3;
3. Het raadsvoorstel aan te passen.

Publieksdienst
verlening

4.

Actualisatie beleidsregels kappen
houtopstanden nr. 2953

OR-A

1. Vaststellen beleidsregels kappen
houtopstanden Gemeente
Dalfsen 2018;
2. Intrekken beleidsregels kappen
houtopstanden Gemeente Dalfsen
2017.

Openbare
Ruimte
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5.

Voorstel af te wijken van het inkoopbeleid
(25km grens) nr. 3180

BV-B

Af te wijken van de voorwaarde in het
inkoopbeleid (25 km grens) en een
nieuwe overeenkomst af te sluiten
voor de huidige printers voor drie jaar
met Canon.

Bedrijfsvoering

6.

Beveiligingsplan Suwinet 2018 nr. 3175

MO-B

Het beveiligingsplan Suwinet 2018
vast te stellen en per 1 juli 2018 in
werking te laten treden en het oude
beveiligingsplan Suwinet (2017) met
ingang van dezelfde datum in te
trekken.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Pleegzorgvergoeding nr. 3181

MO-B

Vanaf 1 juli 2018 uitvoering te geven
aan de bestuurlijk afspraak om de
leeftijdsgrens voor
pleegzorgvergoeding standaard te
verhogen van 18 naar 21 jaar.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

8.

Voorstel af te wijken van ons inkoopbeleid
(25km grens) nr. 3176

RO-B

1. De opdracht voor het opstellen en
uitvoeren van het marktonderzoek
2018 naar bedrijventerreinen te
gunnen aan BMC Advies;
2. De opdracht voor het opstellen en
uitvoeren van het marktonderzoek
2018 naar woningbouw te gunnen
aan Wim Vos Advies;
3. Hiermee, voor beide opdrachten, af
te wijken van ons inkoopbeleid (25
kilometer).

Ruimtelijke
Ontwikkeling

9.

Voorstel af te wijken van ons inkoopbeleid
(25 km grens) nr. 3177

RO-A

1. De opdracht te gunnen aan Buro
Mien Ruys;
2. Hiermee af te wijken van ons
inkoopbeleid (25 kilometer).

Ruimtelijke
Ontwikkeling

10.

Bestuursovereenkomst 'Samen werken aan
schone bronnen' nr. 3145

RO-A

1. In te stemmen met de
Bestuursovereenkomst 'Samen
werken aan schone bronnen', voor
de uitvoering van het Maatregelprogramma drinkwaterwinningen
Overijssel 2018-2022
2. In te stemmen met het Maatregelprogramma gebiedsdossiers
drinkwaterwinningen Overijssel
2018-2022, als bijlage bij de
bestuurs-overeenkomst;
3. In te stemmen met de ondertekening van Wethouder Van
Leeuwen van het bestuursakkoord
namens het college van B&W van
Dalfsen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

11.

Voorstel afwijking inkoopvoorwaarden
Windonderzoek nr. 3173

RO-B

Voorgesteld wordt:
1. De opdracht voor opstellen en
uitvoeren van een onderzoek naar
windenergie te gunnen aan I&O
research;
2. Hiermee af te wijken van ons
inkoopbeleid (25 kilometer).

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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12.

Clientervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd
over 2017 nr. 3179

MO-A

Voorstel
1. Kennis te nemen van de resultaten
van het clientervaringsonderzoeken
(CEO) Wmo en Jeugdhulp over
2017;
2. Adviesbureau Companen
toestemming te verlenen voor het
aanleveren van de resultaten CEO
Wmo op
www.waarstaatjegemeente.nl
voor 1 juli a.s.
3. De raad te informeren door
plaatsing van de rapportages op het
RIS en een analyse van de
resultaten te verwerken bij de
halfjaarrapportage sociaal domein
(raadscommissie oktober)

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

13

Inkoopdocument Wmo-begeleiding nr. 3099

MO-B

1. Het bijgevoegde inkoopdocument
Wmo-begeleiding vast te stellen;
2. In te stemmen met de tarieven die
worden gehanteerd voor de
bekostiging van de begeleiding.
Hierbij een indexatie te hanteren op
basis van ontwikkelingen in de
betreffende CAO;
3. Indien een inwoner in aanmerking
komt voor een maatwerkvoorziening, de beschikking met het
te bereiken resultaat te verzenden
voorafgaand aan het plan van
aanpak dat in overleg tussen cliënt
en aanbieder tot stand komt;
4. Extra personele capaciteit in te
huren voor een periode van drie
maanden. De verwachte uitgaven
zijn € 15.000,-.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

14.

Herinrichting voorplein gemeentehuis
Dalfsen nr. 3156

OR-B

1. Een herinrichtingsplan te gaan
maken voor het voorplein van het
gemeentehuis;
2. Hiervoor een projectplan op te
stellen en vast te laten stellen door
het college;
3. De buitenlift buiten werking te laten
en herstelwerk aan losliggende
tegels te blijven uitvoeren.

Openbare
Ruimte

Uitnodigingen
15.

Uitnodiging presentatie voornemen tot fusie
De Veste en Beter Wonen op 3 juli a.s. nr.
264945

UIT

Wethouder Schuurman.

16.

Uitnodiging Inspraak-informatieavond
zonneweide Molenhoekweg te Dalfsen nr.
265236

UIT

Een ambtelijke vertegenwoordiging de
informatieavond laten bezoeken.
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