BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 42
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 16 oktober 2018

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

Aanwezig zijn:

H.C.P. Noten, burgemeester
J.W. Uitslag, wethouder
gemeentesecretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Afwezig is:

A. Schuurman, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

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

Besluit

Onderwerp/inhoud

Opsteller

Besluit

3.

Programmabegroting 2019-2022 nr. 3301

BV-B

1. In te stemmen met de
programmabegroting 2019-2022;
2. De programmabegroting 2019-2022
ter vaststelling aan de raad aan te
bieden;
3. De raad voor te stellen in te
stemmen met de stelpost ambities
raad, zoals opgenomen in de
begroting.

Bedrijfsvoering

4.

Aanbesteding uitzenden en/of payroll
nr. 3282

BV-A

Deel te nemen aan de gezamenlijke
aanbesteding payroll en
uitzendkrachten via de Talentenregio.

Bedrijfsvoering

5.

Aanpassing dienstverlening SP
Nieuwleusen nr. 3288

PD-B

1. Met ingang van 1 november 2018 in
het Servicepunt Nieuwleusen alleen
nog de mogelijkheid te bieden
paspoorten, ID-kaarten en
rijbewijzen aan te vragen;
2. De bezorging van paspoorten en

Publieksdienst
verlening
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ID-kaarten met ingang van 1 januari
2019 gemeentebreed gratis aan te
bieden;
3. Dit aan te passen in de
eerstvolgende wijziging van de
legesverordening;
4. De kosten voor bezorging ad
€ 10.585 (raming 2019) te dekken
uit bestaande budgetten en dit
financieel te verwerken in de 1e
Berap 2019 en begroting 2020;
5. In de stukken wat meer aandacht te
besteden aan de verklaring van de
verloopcijfers;
6. De gemeenteraad hierover te
informeren door plaatsing van het
stuk op het RIS.
6.

Bedrijfsinformatieplan 2019 - 2020 nr. 3309

PD-A

Voorgesteld wordt om:
1. Het Bedrijfsinformatieplan 20192020 vast te stellen;
2. De samenwerking op het gebied
van Informatievoorziening en
Informatiemanagement met
gemeente Zwolle verder te
onderzoeken;
3. De samenwerking op het gebied
van Automatisering met ONS verder
te onderzoeken, de financiële en
personele consequenties hiervan in
beeld te brengen en een advies om
al dan niet toe te treden tot SSC
ONS aan de raad voor te leggen;
4. Vooruitlopend op eventuele
samenwerking met gemeente
Zwolle op het gebied van
Informatiebeveiliging en
Informatievoorziening/
Informatiemanagement, de functies
bij gemeente Dalfsen m.i.v. 2019
tijdelijk in te vullen;
5. Vooruitlopend op eventuele
samenwerking op het gebied van
ICT met ONS alleen te investeren in
ICT voorzieningen die noodzakelijk
zijn om continuïteit van de ICT
omgeving in Dalfsen te waarborgen;
6. De besluitvorming te faseren door
dit bedrijfsinformatieplan nu ter
informatie aan te bieden aan de
Raad en om in later stadium, als
consequenties inzichtelijk zijn, een
advies om al dan niet tot SSC ONS
toe te treden ter besluitvorming aan
de Raad voor te leggen.
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Publieksdienst
verlening

Uitnodigingen

7.

Uitnodiging uitreiking roos van elisabeth,
29 november Deventer nr. 283634

UIT

Geen deelname.

8.

50 jaar Stokvisdennen – uitnodiging
nr. 283632

UIT

Wethouder Uitslag.

9.

Uitnodiging VNG Bestuurdersdag en
Buitengewone ALV nr. 283553

UIT

Gemeentesecretaris en wethouder
Uitslag (onder voorbehoud).

10.

Uitnodiging openstelling N34 Witte Paal Grens Drenthe op 10 november a.s.
nr. 283187

UIT

Wethouder van Leeuwen (onder
voorbehoud).

11.

Uitnodiging voor opening Sukerieje in de
Witte Villa 20 oktober a.s. nr. 283820

UIT

Wethouder van Leeuwen en
gemeentesecretaris (onder
voorbehoud).

12.

Uitnodiging lezing Abraham de Swaan (2811-2018, Almelo) nr. 283552

UIT

Burgemeester.

13

Uitnodiging naaiatelier sam sam 6 november
2018, 16.00 uur nr. 283633

UIT

Burgemeester en wethouder Uitslag
(onder voorbehoud).
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