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1.
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2.

Voorbereiding commissie en
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Besluit

Subsidie peuteropvang en VVE 2019 nr.
3300

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud
3.

Paraaf:
Burgemeester Noten
Weth. Uitslag
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Besluit
MO-A

1. In te stemmen met het uurtarief
van €8,53 voor (VVE) peuterplaats
voor 2018;
2. In te stemmen met de
inkomensafhankelijke
ouderbijdragen voor 2018;
3. In te stemmen met behouden van
het jaarbedrag van €600,- voor
een VVE-plaats voor 2018;
4. In te stemmen met de verlenging
van het overgangsjaar, waarna
elke peuteropvang die gebruik
maakt van de gemeentelijke
subsidie VVE moet aanbieden,
van 31 december 2018 tot en met
16 oktober 2019.
5. In te stemmen met het intrekken
van de beleidsregels ‘subsidie
peuterspeelzalen en VVE
gemeente Dalfsen’ en de
beleidsregels ‘subsidie
peuteropvang en VVE gemeente
Dalfsen’ (bijlage 2) vast te stellen
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en daarbij de volgende wijzigingen
doorvoeren:
a. Tekstueel de term
‘peuterspeelzaal’ dan wel
‘peuterspeelzalen’ te
verwijderen en wanneer van
toepassing te vervangen met
‘peuteropvang’;
b. Art. 12 lid 2 van de
beleidsregels ‘subsidie
peuterspeelzalen en VVE
gemeente Dalfsen’ te laten
vervallen in de nieuwe
beleidsregels;
c. De overgangsperiode tot 16
oktober 2019 te verlengen
zodat pedagogisch
medewerksters gecertificeerd
kunnen raken in het VVEprogramma waarmee wordt
gewerkt op de locatie;
6. De beleidsregels ‘subsidie
peuteropvang en VVE gemeente
Dalfsen’ ter informatie (via het RIS)
aan de raad aan te bieden.
4.

Compensatie btw sport nr. 3199

MO-B

1. Kennis te nemen van de rapporten
van EFK over de gevolgen van de
verruiming van de btwsportvrijstelling;
2. Af te wachten hoe de
ontwikkelingen zijn en of het
wenselijk is de komende jaren te
onderzoeken of het oprichten van
een organisatie met winstoogmerk
wenselijk is;
3. Via de regeling Specifieke
Uitkering Sport (SPUK) vóór de
extra lasten voor 2019 (ca.
€ 88.000,- op basis van cijfers
2017) een aanvraag in te dienen
en vervolgens jaarlijks gedurende
de looptijd van de regeling SPUK
tot en met 2023;
4. De sportverenigingen en
stichtingen met sportaccommodaties via bijgevoegde
conceptbrief te informeren over de
wijzigingen en mogelijke gevolgen
van de verruiming van de btwsportvrijstelling;
5. De gemeenteraad, via vaststelling
van de gemeentebegroting 20192022, voor te stellen de tarieven
2019 vast te stellen op het niveau
2018, inclusief btw. Dit betekent:
a. De tarieven gebruik
sportvelden en overige
terreinen en zwembaden
te verhogen met 6%
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(niveau van de tarieven
2018, inclusief btw);
b. De jaarlijkse index 2019
niet toe te passen;
6. De raad te informeren via
plaatsing op het RIS.
5.

Plan van Aanpak Evaluatie
organisatiecultuur nr. 3302

V&S-A

Kennis te nemen van het Plan van
Aanpak Evaluatie Organisatiecultuur.

Uitnodigingen
6.

Uitnodiging aan burgemeesters en
wethouders Dutch Design Week nr. 281501

UIT

Wethouder Uitslag onder voorbehoud.

7.

Nationaal schoolontbijt/Burgemeestersontbijt
van 5 t/m 9 november 2018 nr. 280782

UIT

Wethouder Uitslag.

8.

UITNODIGING - DALFSEN - 3 november
2018 Natuurwerkdag nr. 281777

UIT

Geen deelname.

9.

Uitnodiging Oproep Haagse Woonkeuken in
Deventer op 8 oktober om 16.00 uur!! Zorg
dat u erbij bent. nr. 281505

UIT

Geen deelname.

10.

Uitnodiging open huis Solide Personeel op
6 oktober a.s. nr. 281407

UIT

Geen deelname. Bericht van
verhindering met een bloemetje en
felicitatie sturen.
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