Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

26-03-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman en J. Uitslag

1

Voorbereiding commissie en raadsvergadering

2

Besluitenlijst vorige vergadering - akkoord

3

Toetreding Shared Service Center ONS (SSC-ONS)
Besluit
Voorgesteld wordt:
1. De gemeenteraad toestemming te vragen om deel te nemen aan de
gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie shared service centrum
ONS;
2. Hiervoor, behoudens toestemming gemeenteraad, voor 3 april 2019 een formeel
toetredingtredingsverzoek in te dienen bij het dagelijks bestuur van SSC-ONS;
3. De gemeenteraad voor te stellen:
• Om de structurele lasten ad. € 204.000 voor 2020 en verder ten laste te brengen
van het begrotingssaldo;
• De hiervoor benodigde incidentele middelen ad. € 358.000 (2019) en € 211.000
(2020) te dekken vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar;
• De terugvallende middelen ivm overgenomen investeringen door SSC-ONS ad.
€ 307.000 (2020) ten gunste te laten komen van de algemene reserve vrij
besteedbaar;
• Het eerder beschikbaar gestelde krediet voor vervanging ICT middelen ad.
€ 440.000 te verlagen met € 56.000 naar € 384.000;
• De 11de begrotingswijziging 2019 e.v. vast te stellen
Bedrijfsvoering

4

Principe verzoek bestemmingsplanwijziging Leemculeweg 3
Besluit
1. Niet mee te werken aan het legaliseren van de verharde wasplaats, de verharding in
de vorm van paden en de verzonken mestopslag niet te legaliseren.
2. Toezeggen om medewerking te verlenen aan een verkleinde paddock en de huidige
wadi.
3. De indiener van het verzoek over het principebesluit schriftelijk te informeren.
Toelichting
Ruimtelijke Ontwikkeling

5

Samenvoegen van de grootboeknummers voor Wmo individuele begeleiding en
Wmo dagbesteding
Besluit
In te stemmen om de grootboeknummers 8640020 begeleidende participatie
dagbesteding en 8671020 maatwerkdienstverlening 18+ individuele begeleiding samen
te voegen tot één grootboeknummer maatwerkdienstverlening 18+ Wmo begeleiding,.
Bedrijfsvoering

6

Beslissing op bezwaarschrift tegen het plaatsen van een koelunit aan de
buitenzijde van de winkel aan de Kerkplein 17 in Dalfsen
Besluit
Het bezwaarschrift, onder overneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren.
Publieksdienstverlening

7

Ingekomen brief Maag Lever Darm Stichting betreffende meer openbare en
opengestelde toiletten
Besluit
1. kennis te nemen van de stand van zaken van de ontvangen informatie;
2. via gerichte communicatie aandacht te besteden aan het feit dat er mensen zijn die
vaker dan anderen van het toilet gebruik moeten maken en te bezien of en zo ja hoe
locaties met opengestelde toiletten beter onder de aandacht kunnen worden gebracht;
3. via plaatsing op het RIS de gemeenteraad te informeren.
Maatschappelijke Ondersteuning
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