BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 7.
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 12 februari 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

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

Besluit

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid
2019-2020 nr. 3518

BV-A

1. In te stemmen met de actiepunten
uit het Uitvoeringsprogramma
integrale veiligheid 2019-2020;
2. De raad via het RIS te informeren.

Bedrijfsvoering

4.

Evaluatie en aanpak JONG!Dalfsen nr. 3508

BV-B

1. De raad voor te stellen kennis te
nemen van de evaluatie van
JONG!Dalfsen over het jaar 2018;
2. De raad voor te stellen in te
stemmen met de aanpak van
JONG!Dalfsen;
3. Daarbij ook een alinea mee te
nemen over de uitvoering van de
motie over de
'kinderburgemeester' in relatie tot
participatie van jongeren;
4. De raad voor te stellen in te
stemmen om de financiële
gevolgen bij de integrale afweging
van de perspectiefnota 2020/2023
mee te nemen;
5. De besteding van het budget (voor
activiteiten) bij te houden.

Bedrijfsvoering
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5.

Interne scan takenpakket al dan niet
wettelijk opgelegd nr. 3489

C&R-B

1. Kennis te nemen van de
rapportage interne scan;
2. In de inleiding het doel van de
scan nader toe te lichten;
3. Als onderwerpen voor
een doelmatigheidsonderzoek
welke vervolgens nader worden
uitgewerkt in een vast te stellen
onderzoeksplan, worden genoemd
de subsidies, reïntegratie en (voor
2021) de lokale toegang. e.e.a. in
afstemming tussen
concerncontroller en
rekenkamercommissie;
4. De gemeenteraad te informeren
middels het nakomen van een
toezegging op dit punt door
wethouder Van Leeuwen.

Concerncontrol

6.

GGD: bestuursagenda, ontwikkelingenbrief
en visie op aansturing nr. 3522

MO-A

1. Kennis te nemen van ´Beweging
vanuit regie´ agenda publieke
gezondheid 2019-2023 van de
GGD;
2. Kennis te nemen van
´Partnerschap om Publieke
gezondheid´ Ontwikkelingenbrief
2020 van de GGD;
3. De stukken onder 1 en 2
opiniërend aan te bieden aan de
gemeenteraad;
4. De visie op aansturing van de
GGD vast te stellen en aan te
bieden aan de raad;
5. De stukken onder 1, 2 en 4 te
betrekken bij het gesprek van uw
college met de GGD op 4 april
2019.

Maatschappelijke
Ontwikkeling

7.

Transformatie sociaal domein beleidsplan
nr. 3369

MO-B

1. Kennis te nemen van het
'Beleidsplan Transformatie sociaal
domein in uitvoering';
2. Daarin een verwijzing op te nemen
naar de nota's reïntegratie en
'Thuis in Dalfsen' (als voorbeelden
van transformatie waarin we al
stappen hebben gezet);
3. Het 'Beleidsplan Transformatie
sociaal domein in uitvoering' ter
vaststelling aan te bieden aan de
raad middels bijgevoegd
raadsvoorstel;
4. In het beleidsplan en het
raadsvoorstel de passage over de
'incidentele personele inzet' te
wijzigen in 'hoofdzakelijk
incidentele inzet'.

Maatschappelijke
Ontwikkeling
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8.

Voorstel hybride sportveld VV Hoonhorst
nr. 3526

MO-B

1. Kennis te nemen van het
variantenonderzoek VV
Hoonhorst;
2. Via bijgevoegd
conceptraadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen te
kiezen voor het ombouwen van
veld 2 tot hybride sportveld.

Maatschappelijke
Ontwikkeling

9.

Principe afwijking inkoopvoorwaarden
Voorplein gemeentehuis Dalfsen,
toegankelijkheidsadvies nr. 3525

OR-B

1. Af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid van de
gemeente Dalfsen;
2. De opdracht voor het opstellen
van een toegankelijkheidsadvies
voor het voorplein en entree van
het gemeentehuis Dalfsen te
gunnen aan PBT consult BV te
Utrecht.

Openbare Ruimte

10.

Participatie beheer openbare ruimte
nr. 3521

OR-B

1. De raadscommissie met
bijgevoegd opiniërend
raadscommissievoorstel uit te
nodigen om een voorkeur uit te
spreken voor de gewenste
houding ten opzichte van
participatie op het gebied van
mede- en zelfbeheer;
2. De tabel over budgetten aan te
passen in overleg met wethouder
Van Leeuwen.

Openbare Ruimte

11.

Kaderbrief 2020 Omgevingsdienst
IJsselland nr. 3497

PD-B

1. Kennis te nemen van de
kaderbrief 2020 van de
Omgevingsdienst IJsselland;
2. De gemeenteraad hierover via het
RIS te informeren.

Publiekdienstverlening

12.

Verlenging contract inhuur toezicht Dranken horecawet nr. 3488

PD-B

1. In 2019 het toezicht op de Dranken Horecawet uit te laten voeren
door MBALL en hierbij af te wijken
van het inkoopbeleid (25-km
grens);
2. In verband met de herkenbaarheid
van controleurs kiest het college in
beginsel niet voor de aanstelling
van eigen BOA's (tenzij in
regionaal verband over en weer
controles worden gedaan).

Publieksdienstverlening

13

Programma gemeentelijke informatieavond
Hoonhorst 2019 nr. 3514

RO-A

In te stemmen met het programma
voor de gemeentelijke informatieavond
Hoonhorst op 26 februari 2019.

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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14.

Openingstijden van winkels op zondag
(koopzondagen) nr. 3501

RO-B

1. Het raadsvoorstel met het verslag
van de bijeenkomst op 16 januari
jl. en de overige (anonieme)
reacties met betrekking tot de
uitbreiding van koopzondagen in
de gemeente Dalfsen voor
kennisgeving aan te nemen;
2. De raad voor te stellen:
a. In het huidige artikel 5:67 Apv:
 In lid 1 de tekst 'Per
kalenderjaar kunnen ten
hoogste 8 dagen worden
aangewezen' te laten
vervallen;
 het lid 2 uiterlijk 1 juni 2019 te
wijzigen in de volgende
inhoud:
 'In aanvulling op lid 1 op alle
zondagen openstelling tussen
12:00 en 18:00 toe te staan.',
 gelijktijdig het huidige lid 3 3
('De vrijstelling geldt slechts
voor de winkels gelegen in de
woonkern Lemelerveld') te
laten vervallen;
b. Een besluit te nemen over wel
of geen bevoorrading van
winkels op zondag.
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Ruimtelijke
Ontwikkeling

