BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 38
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 18 september 2018

Aanwezig zijn:

Afwezig is:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

H.C.P. Noten, burgemeester
J.W. Uitslag, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder
gemeentesecretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends
A. Schuurman, wethouder

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.

Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022
nr. 3267

BV-A

1. In te stemmen met het Beleidsplan
integrale veiligheid 2019-2022;
2. De onderwerpen: woninginbraken,
te hard rijden, aanpak woonoverlast,
zelfredzaamheid en risicocommunicatie te benoemen als
speerpunten voor de komende
periode.

Bedrijfsvoering

4.

2e bestuursrapportage 2018 nr. 3273

BV-B

1. Na verwerking van
enkele aanpassingen (waaronder
het handhaven van het budget voor
de kindregeling), in te stemmen met
de 2e bestuursrapportage 2018;
2. De 2e bestuursrapportage 2018 ter
besluitvorming aan te bieden aan de
raad en de raad voor te stellen:
a. De 2e bestuursrapportage 2018
vast te stellen;
b. Het incidentele voordeel vast te
stellen op € 489.000 en dit
bedrag ten gunste te brengen van
het begrotingssaldo 2018;
c. De begroting 2018 te wijzigen

Bedrijfsvoering
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door vaststelling van de
bijgevoegde 16e
begrotingswijziging conform de
tabel Incidentele afwijkingen 2018
op blz. 53 t/m 55 van het
boekwerk '2e bestuursrapportage
2018';
d. Met betrekking tot de
investeringen, zoals genoemd in
de hoofdstukken 'Niet afgesloten
investeringen van voorgaande
jaren' en 'Voortgang
investeringen 2018' op blz. 44 t/m
51, de budgetten bij- dan wel af
te ramen en twee nieuwe
voorbereidingskredieten
beschikbaar te stellen.
5.

Verordening naamgeving en nummering
(adressen) gemeente Dalfsen 2018. nr.
3275

BV-A

1. De raad voor te stellen om de
‘Verordening naamgeving en
nummering (adressen) gemeente
Dalfsen 2018’ vast te stellen;
2. De ‘Beleidsregels
uitvoeringsvoorschriften
naamgeving en nummering 2018’
vast te stellen en in werking te laten
treden op het moment dat de
‘Verordening naamgeving en
nummering (adressen) gemeente
Dalfsen 2018’ in de raad is
vastgesteld.

Bedrijfsvoering

6.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
uitbreiden restaurant Heinoseweg 30 nr.
3283

RO-A

De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de
uitbreiding van het restaurant op het
perceel Heinoseweg 30 in Dalfsen;
2. Deze ontwerp-verklaring als
definitieve verklaring van geen
bedenkingen aan te merken als
hiertegen geen zienswijze wordt
ingediend.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

Uitnodigingen
7.

B&W 18/9: Uitnodiging bestuurlijke
paneldiscussie nr. 278699

Een van de drie wethouders gaat.
Wordt nog onderling afgestemd.
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