BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 8
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 19 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

Besluit

Jaarrapportage klachten 2018 en
jaarverslag Overijsselse Ombudsman 2018
nr. 3520

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud
3.

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

Besluit
BV-B

1. Kennis te nemen van de
jaarrapportage over de klachten in
2018;
2. Daarbij mee te nemen dat we ook
nog een ombudscommissie
sociaal domein hebben, waarover
afzonderlijk wordt gerapporteerd.
3. De gemeenteraad hierover te
informeren door plaatsing op het
RIS;
4. Kennis te nemen van het
jaarverslag 2018 van de
Overijsselse Ombudsman.

Pagina 1 van 4

Bedrijfsvoering

Vaststelling subsidieplafond innovatieve
welzijnsprojecten nr. 3527

MO-A

1. Het subsidieplafond voor de
subsidieregeling: innovatieve
preventieprojecten te wijzigen naar
€ 100.000 per jaar voor 2019 en
2020 zoals vastgelegd in
bijgaand document: 1e wijziging
Innovatieve preventieprojecten
sociaal domein en deze wijziging
bekend te maken in het
elektronisch gemeenteblad;
2. Kennis te nemen van het
persbericht en de brief aan
partners, scholen,
kinderopvangorganisaties en
betrokken zorgaanbieders in de
gemeente Dalfsen om de
subsidieregeling: innovatieve
preventieprojecten onder de
aandacht te brengen.

Maatschappelijke
Ondersteuring

5.

Jeugdzorganalyse 2015-2017 nr. 3532

MO-A

De jeugdzorganalyse 2015-2017 ter
kennisgeving aannemen en deze ter
informatie plaatsen op het RIS.

Maatschappelijk
Ondersteuning

6.

Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs
Overijssel nr. 3529

MO-B

1. Het Bestuurlijk Kader Cultuur en
Onderwijs Overijssel 2019-2026
door het college te laten
ondertekenen;
2. Wethouder Jan Uitslag te
mandateren om het Bestuurlijk
Kader Cultuur en Onderwijs
Overijssel feitelijk te tekenen;
3. Bij de nieuwe cultuurnota
nadrukkelijk aandacht te besteden
aan de keuze voor het al dan niet
structureel financieel
ondersteunen van het programma.

Maatschappelijke
Ondersteuning

7.

Lidmaatschap Operatie Steenbreek nr. 3534

OR-A

1. Akkoord te gaan met het
lidmaatschap van Operatie
Steenbreek voor de periode van
twee jaar;
2. Na twee jaar evalueren van het
lidmaatschap;
3. Hierover een persbericht uit te
doen.

Openbare Ruimte

8.

Reactie op eindrapportage
Monitoringscommissie Kulturhus De Spil
Nieuwleusen nr. 3537

P-B

1. De eindrapportage van de
Monitoringscommissie Kulturhus
De Spil Nieuwleusen d.d. 30
januari 2019 voor kennisgeving
aan te nemen;
2. In de reactie op te nemen dat de
BTW-teruggave en de besteding
daarvan aan inventaris ook een
via een andere procedure had
kunnen lopen, maar in materiële
zin geen verschil zou hebben
gemaakt;
3. De reactie van uw college op deze

Projecten

4.

e
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eindrapportage vast te stellen en
aan te bieden aan de
gemeenteraad.
9.

Ontwerpbestemmingsplan 5e verzamelplan
bestemmingsplan Buitengebied nr. 3517

RO-B

1. In te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan 5e
verzamelplan bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen
en het ontwerp besluit hogere
grenswaarden Wet geluidhinder
voor de woningen Ganzepanweg 1
en Meeleweg 110;
2. Het ontwerpbestemmingsplan en
de ontwerpbesluiten hogere
grenswaarde zes weken ter inzage
te leggen, publiceren en digitaal
beschikbaar te stellen en toe te
sturen aan de betrokken
overheidsinstanties;
3. Binnen de termijn een inloopavond
te houden waarbij informatie
verkregen kan worden over het 5e
verzamelplan en deelname aan
het 6e verzamelplan en hierover
bijgevoegd persbericht uit doen;
4. De raad via het RIS over het
besluit te informeren.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

10.

Rapport evaluatie organisatiecultuur nr.
3513

V&S-B

1. Kennis te nemen van het rapport
evaluatie organisatiecultuur;
2. Het rapport evaluatie
organisatiecultuur nu nog niet aan
de gemeenteraad voor te leggen,
maar later mee te nemen in een
bredere discussie over de
bestuurscultuur.

Visie en Strategie

11.

Beleidsplan Dienstverlening - definitief nr.
3519

V&S-B

In te stemmen met het Beleidsplan
Dienstverlening ’Persoonlijk in een
digitale wereld’ en het
uitvoeringsdocument Dienstverlening.

Visie en Strategie

Uitnodigingen
12.

Uitnodiging Opening Natuurbad Heidepark
14 april 2019 nr. 303012

UIT

Wethouder Uitslag.

13

Uitnodiging voor opening gemaal De
Broekhuizen en Dalfserveldwetering
12 maart 2019 nr. 302972

UIT

Wethouder Van Leeuwen.

14.

14 september 2019 VNG Wielerdag
Nederlandse Gemeenten nr. 302996

UIT

Geen deelname.
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15.

Uitnodiging voor het grootste Kennisfestival
(Deventer)op 20 juni a.s. nr. 302804

UIT

Geen deelname.

16.

Programma's Koningsdag 2019 nr. 303702

UIT

De burgemeester gaat naar het ontbijt
in Oudleusen, de aubade in
Nieuwleusen en de optocht in
Hoonhorst.
Verder circuleert het programma onder
de wethouders die hun eventuele
deelname aan activiteiten daarop
vermelden.
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