Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

12-03-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
Erica van Lente
Erica ven Lente, Jan Uitslag, André Schuurman, Ruud van Leeuwen en Hans
Berends

Toelichting

1

Besluitenlijst vorige vergadering

2

Voorbereiding commissie en raadsvergadering

3

Uitnodigingen

4

Haalbaarheidsonderzoek mobiele overkapping zwembad Gerner
Besluit
1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek mobiele overkapping zwembad
Gerner;
2. Via bijgevoegd raadscommissievoorstel de raadscommissie uw beslissing mede te
delen het haalbaarheidsonderzoek als afgerond te beschouwen en geen
vervolgstappen te zetten.
Maatschappelijke Ondersteuning

5

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2018
Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie over 2018;
2. De conclusies en aanbevelingen over te nemen;
3. De gemeenteraad te informeren over dit jaarverslag door plaatsing op het RIS.
Bedrijfsvoering

6

Visie op de Veiligheidsregio
Besluit
1. In te stemmen met de Visie op de Veiligheidsregio;
2. De Visie ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad;
3. Kennis te nemen van de Strategische Beleidsagenda en Risicoprofiel 2019-2023 van
Veiligheidsregio IJsselland;
4. De Strategische Beleidsagenda en het Risicoprofiel informerend aan te bieden aan
de gemeenteraad.
Bedrijfsvoering

7

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen realiseren appartementengebouw
Ruitenborghstraat/Bloemendalstraat Dalfsen (Pniel locatie)
Besluit
De raad voor te stellen:

1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van
een appartementen-gebouw bestaande uit 21 woningen op het perceel
Ruitenborghstraat/Bloemendalstraat/Schoolstraat Dalfsen (Pniel locatie);
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als tegen het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning van dit bouwplan
geen zienswijzen worden ingediend.
Bedrijfsvoering
8

Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjaren Beleidsplan Politie Oost-Nederland
2019-2022
Besluit
1. In te stemmen met de Veiligheidsstrategie 2019-2022;
2. In te stemmen met het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie Eenheid OostNederland;
3. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2018 Politie Eenheid Oost-Nederland;
4. De Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan informerend aan te bieden aan
de gemeenteraad. Desgewenst kan de raad een opinie afgeven;
5. Het Jaarverslag 2018 Politie Eenheid Oost-Nederland ter kennisgeving aan te
bieden aan de gemeenteraad.

9

Visie op integrale kindcentra
Besluit
1. In te stemmen met de Visie op Integrale Kindcentra;
2. Op basis hiervan mogelijkheden, wensen en voorwaarden per kern in beeld te
brengen;
3. Hierover te rapporteren in samenhang met het Integraal Huisvestingsplan.
4. Daarbij in het bijzonder aandacht te houden voor de mogelijke toekomstige
kosten/investeringen.
Bedrijfsvoering

11

Rechtspositie politieke ambtsdragers 2019
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen om:
a. De "Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Dalfsen
2016" in te trekken;
b. De "Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019" vast te stellen
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019;
2. De "Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019" vast te stellen met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2019;
3. De regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019 op de gebruikelijke
wijze bekend te maken aan het college en te publiceren;
4. Begroting 2019 te wijzigen door vaststelling van bijgaande 9e begrotingswijziging.
Bedrijfsvoering

12

Koers en agenda Regio Zwolle
Besluit
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1. In te stemmen met de nieuwe agenda en koers van de Regio Zwolle en dit (de
voorzitter van) de Regio mee te delen;
2. De raad via het RIS te informeren over dit besluit en daarbij ook de achterliggende
stukken (bijlagen) ter informatie aan te bieden.
Visie & Strategie
13

Afwijken inkoopbeleid (E&M - B. Kloosterman)
Besluit
1. Voor de ondersteuning bij het team Financiën af te wijken van ons inkoopbeleid
door:
a. Geen gebruik te maken van één van de drie bestaande mantelcontracten;
b. E&M consultants te vragen hiervoor een offerte in te dienen.
Bedrijfsvoering

14

Berging vliegtuigwrak
Besluit
1. In te stemmen met de berging van het vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog in
het buurtschap Millingen, in het kader van het nationaal programma berging
vliegtuigwrakken;
2. De raad te vragen hiertoe een bedrag van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor de
te maken kosten die met de berging gemoeid zijn (deze worden achteraf 100%
vergoed vanuit de "bommenregeling" in het gemeentefonds);
3. De kosten te maken in 2019 te dekken uit de post onvoorzien en voor de te maken
kosten in 2020 een bedrag van €400.000,- mee te nemen in de perspectiefnota en te
verwerken in de begroting 2020;
4. Het concept raadsvoorstel hierop aan te passen;
5. Een persbericht hierover uit doen gaan.
Bedrijfsvoering

15

Jaarverslag 2018 GBLT
Besluit
1. Kennis te nemen van de voorlopige cijfers jaarrekening 2018 GBLT;
2. De voorlopige cijfers te verwerken in onze jaarrekening 2018.
Concerncontrol
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