BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 44
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 30 oktober 2018

Aanwezig zijn:

Afwezig:

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

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

A. Schuurman, wethouder

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Consultatie nieuw lid participatieraad nr.
3340

MO-A

Op basis van het bijgevoegde
curriculum vitae een positief advies af
te geven voor het benoemen van de
heer J. Oost als lid van de
Participatieraad Dalfsen voor een
periode van vier jaar.

Maatschappelijke
Ondersteuning

4.

Beschermd wonen en maatschappelijke
opvang nr. 3292

MO-B

1. In te stemmen met het door de
regio voorgestelde verlaagde
risicoprofiel voor beschermd
wonen en maatschappelijke
opvang bij de uitvoerende
centrumgemeente;
2. In te stemmen met het lokaal
opnemen van een risicoprofiel
beschermd wonen en
maatschappelijke zorg in de
begroting 2020 in de paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing;

Maatschappelijke
Ondersteuning
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3. De lokaal beschikbaar komende
middelen t/m 2018 ad
€ 505.946 te verwerken in de
jaarrekening 2018 als een
incidenteel voordeel. De middelen
voor 2019 ad € 304.136 als een
incidenteel voordeel verwerken in
de 1e berap 2019. De middelen
2020 t/m 2021 ad € 639.301 als
een incidenteel voordeel
verwerken in de perspectief nota
2020-2023;
4. Niet te kiezen voor het vormen van
een risico reserve binnen de
gemeente Dalfsen;
5. In te stemmen met indexering
subsidie maatschappelijke opvang
en dit bedrag ad € 15.000 in de 1e
berap 2019 en de perspectiefnota
2020-2023 te verwerken;
6. In te stemmen met het
regionaliseren van het toezicht op
de rechtmatigheid Wmo.
Aanpassing van de begroting
meenemen in de 1e berap 2019
en de perspectiefnota 2020-2023;
7. De teamleider van de Sociale
Recherche regio IJsselVechtstreek alsmede alle
medewerkers die werkzaam zijn
bij de Sociale Recherche Regio
IJssel-Vechtstreek met ingang van
1 januari 2019 aan te wijzen als
toezichthouder rechtmatigheid
voor de Wmo 2015 en hen alle
bevoegdheden te geven zoals
genoemd in de artikelen 5:11 tot
en met 5:20 van de Algemene wet
bestuursrecht;
8. In te stemmen met het aangaan
van de Dienstverleningsovereenkomst met de Sociale
Recherche regio IJsselVechtstreek;
9. De burgemeester machtigt
wethouder Uitslag tot
ondertekening van
de Dienstverleningsovereenkomst;
10. Het samenwerkingsconvenant aan
te passen aan de huidige praktijk.
5.

Stand van zaken samenwerkingsverband
Rivus nr. 3338

OR-A

1. Kennis te nemen van de memo
Raadsmededeling;
2. Kennis te nemen van de resultaten
Thermometer 2017;
3. De raad via het RIS kennis laten
nemen van de Raadsmededeling.
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Openbare Ruimte

6.

Overdracht perceel met voorkeursrecht nr.
3336

RO-A

Op grond van artikel 10 lid 2 Wvg in te
stemmen met de verkoop van de
percelen Dalfsen Q 1465 door B. aan
H.-B.

Uitnodigingen
7.

Vooraankondiging Bijeenkomst Diversiteit
door migratie nr. 285126

UIT

Geen deelname.

8.

Uitnodiging ondernemersavond Tophandbal
Dalfsen-10 november 2018 nr. 285517

UIT

Wethouder Uitslag (gedeeltelijk).

9.

FW: excursie Vechtdal vrijdagmiddag 9
november nr. 285738

UIT

Geen deelname.
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Ruimtelijke
Ontwikkeling

