BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 32
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 7 augustus 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.

Controleprotocol 2018 t/m 2021 nr. 3214

C-B

1. Het controleprotocol 2018 t/m
2021 gemeente Dalfsen vast te
stellen;
2. De portefeuillehouder mandaat te
geven om eventuele wijzigingen
na bespreking van het protocol
met BDO accountants door te
voeren;
3. In te stemmen met het aanwijzen
van BDO Accountants B.V. voor
de controle van het optiejaar 2019
en de gemeenteraad hierover te
informeren.

Concern
Control

4.

Vaststellen subsidie SAAM Welzijn 2017 nr.
3193

MO-B

1. Kennis te nemen van de
inhoudelijke verantwoording van
Saam Welzijn;
2. Kennis te nemen van de financiële
verantwoording van de voormalige
welzijnsstichtingen SMON en
SWOL;
3. Saam Welzijn te informeren over
de vaststelling van de subsidie

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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2017 via een
vaststellingsbeschikking.
5.

Aanpassing beleidsregels leerlingenvervoer
nr. 3203

MO-B

1. Via bijgevoegde aangepaste
beleidsregels leerlingenvervoer:
a. het drempelbedrag voor
het schooljaar 2018/2019
te bepalen op € 497,40 en
b. bij berekeningen
vergoedingen vervoer uit
te gaan van 200
schooldagen per jaar;
2. Beleidsregels op de gebruikelijke
wijze te publiceren;
3. Voor 1 februari 2019 een
collegevoorstel opstellen waarin
de hoogte van de eigen bijdrage
en de drempelafstand voor het
schooljaar 2019/2020 opnieuw
tegen het licht wordt gehouden.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Rotonde Kampmansweg - onderzoek
verkeersveiligheid nr. 3246

RO-A

1. Kennis te nemen van de
rapportage 'Rotonde
Kampmansweg, onderzoek
verkeerveiligheid (BonoTraffics bv,
12 juli 2018) en het gehouden
participatieproces;
2. De gemeenteraad voor te stellen:
a. Kennis te nemen van de
rapportage 'Rotonde
Kampmansweg, onderzoek
verkeerveiligheid'
(BonoTraffics bv, 12 juli 2018),
inclusief het gehouden
participatieproces;
b. Het college de opdracht te
geven variant 2 (Optimalisatie
huidige situatie) en variant 3
(Ombouw rotonde, fietsers in
de voorrang) nader uit te
werken en van variant 3 de
consequenties voor alle
rotondes in de gemeente
Dalfsen (binnen de bebouwde
kom) inzichtelijk te maken;
c. het college de opdracht te
geven maatregelen op het
gebied van educatie,
voorlichting en handhaving
nader uit te werken met
relevante stakeholders.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

7.

Garanties en leningen beleidsregels nr.
3228

BV-B

1. De uitgangspunten publieke taak
garanties en leningen gemeente
Dalfsen 2018 ter vaststelling aan de
gemeenteraad voor te leggen;
2. De beleidsregels publieke taak
garanties en leningen gemeente
Dalfsen 2018 vast te stellen.
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Bedrijfsvoering

Uitnodigingen:
7.

B&W 7/8: Regionaal Koersbaltoernooi
Salland-Vechtdal 2018 nr. 273557

UIT

Het college is verhinderd. Wethouder
Uitslag komt later nog wel kijken.

8.

Uitnodiging Ecodorpennetwerk Nederland
'De meerwaarde van ecodorpen'. nr. 273690

UIT

Wethouder Schuurman (alleen de
ochtend).

9.

Schrijf nu in voor Symposium Groene en
Klimaatadaptieve steden en dorpen! nr.
274001

UIT

Geen deelname.

10.

Uitnodiging overdracht Timmerfabriek
Salland, afscheid G. Harmsen op 27
augustus, 16.00 - 18.30 te Lemelerveld nr.
274315

UIT

Burgemeester.

11.

De Socialrun, ook door uw gemeente, van
21 tot 23 september door team van VNG
medewerkers, verzoek mee te lopen en
sponsoring. nr. 274629

UIT

Ambtelijke deelname?

12.

Vooraankondiging voor de derde
Maatschappelijke Beursvloer in de
gemeente Dalfsen nr. 273727

UIT

Burgemeester (onder voorbehoud) en
ambtelijke deelname.
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