BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 3.
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 15 januari 2019

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

E. van Lente, burgemeester
A. Schuurman, wethouder
J.W. Uitslag, wethouder
R.W.J. van Leeuwen,wethouder
J.H.J. Berends,
gemeentesecretaris/alg.directeur

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Nota Inkoopbeleid gemeente Dalfsen 2019
e.v. nr. 3387

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud
3.

Paraaf:
Burg. Van Lente
Weth. Schuurman
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Besluit
BV-B

1. In te stemmen met het vernieuwde
‘Inkoopbeleid gemeente Dalfsen
2019 e.v.’
2. In te stemmen met het
raadsvoorstel om de raad het
vernieuwde ‘Inkoopbeleid
gemeente Dalfsen 2019 e.v.’ vast
te laten stellen, inclusief:
a. voorstel om wijzigingen van
het inkoopbeleid en
uitwerkingen door het college
te laten vaststellen;
b. voorstel om in het
mandaatstatuut, in plaats van
in het inkoopbeleid zelf, op te
nemen dat het college besluit
op verzoeken om af te mogen
wijken van het inkoopbeleid.
Dit zal in de komende
herziening van het
mandaatstatuut worden
opgenomen;
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Bedrijfsvoering

c. in het raadsvoorstel op te
nemen dat het college
bevoegd is om afwijkingen van
het inkoopbeleid te
mandateren aan de directie;
d. het voorstel om, indien er
sprake is van een verzoek
door de griffier om afwijking
van het inkoopbeleid de
gemeenteraad via het
presidium hierover te laten
beslissen in plaats van het
college. Dit in de komende
herziening van het
mandaatstatuut op te nemen.
4.

Verlenging instellingsbesluit
Ombudscommissie sociaal domein Dalfsen
nr. 3470

MO-B

1. Vast te stellen de ‘2e wijziging
Instellingsbesluit
Ombudscommissie sociaal
domein';
2. Uiterlijk in juni 2019 op basis van
een beknopte evaluatie een besluit
te nemen over het beëindigen dan
wel op de zelfde of andere wijze
voortzetten van de taken van de
Ombudscommissie sociaal domein
Dalfsen;
3. De vergoeding, ondersteuning en
samenstelling van de
Ombudscommissie sociaal domein
voor deze periode ongewijzigd
voort te zetten;
4. De gemeenteraad over dit besluit
te informeren door middel van
plaatsing op het RIS.

Maatschappelijke
Ontwikkeling

5.

Eindrapportage realisatie Kulturhus De Spil
Nieuwleusen nr. 3445

P-B

1. Het project De Spil af te ronden;
2. De eindrapportage realisatie fase
3 Kulturhus De Spil Nieuwleusen
d.d. 8.1.2019 vast te stellen;
3. Wethouder van Leeuwen te
mandateren om nog enkele
wijzigingen (waaronder de
huurbetalingen van de bibliotheek)
in de rapportage te verwerken;
4. De eindrapportage aan te bieden
aan de gemeenteraad via
bijgevoegd raadscommissievoorstel.

Projecten

6.

Stand van zaken N-wegen nr. 3464

RO-B

De raad voor te stellen kennis te
nemen van de stand van zaken Nwegen

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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7.

Vaststellen stedenbouwkundig plan
Agnietencollege nr. 3438

RO-B

1. Akkoord te gaan met het
bijgevoegde
raadscommissievoorstel voor de
stedenbouwkundige invulling van
de locatie Zwaluwlaan 23 met 6
vrijstaande woningen en 3 twee
onder één kap (totaal 12
woningen);
2. Dit voorstel via de raadscommissie
voor vaststelling aan te bieden aan
de gemeenteraad;
3. De bouwkavels te zijner tijd te
verkopen volgens de reguliere
gemeentelijke kaveluitgifte tegen
de dan vastgestelde
verkoopprijzen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

8.

Beleidsplan Dienstverlening nr. 3466

V&S-B

1. Akkoord gaan met het Beleidsplan
Dienstverlening, persoonlijk in een
digitale wereld en het
uitvoeringsdocument
Dienstverlening;
2. In te stemmen om het Beleidsplan
Dienstverlening, persoonlijk in een
digitale wereld en bijbehorende
uitvoeringsdocument voorafgaand
aan definitieve vaststelling door
uw college opiniërend te
bespreken in de raadscommissie.

Visie en Strategie
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