Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

16-04-2019
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

1.1

Uitnodigingen

1.2

Vakantierooster college + vervanging

2

Besluitenlijst vorige vergadering - Akkoord

3

Aanpassing GR GBLT
Besluit
1. De raad vragen om toestemming te verlenen, om als college te kunnen besluiten tot
aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GBLT conform bijlage
gemeenschappelijke regeling GBLT 2019 zodat:
2.a - Het algemeen bestuur van GBLT bevoegd is tot het oprichten van of deelnemen
in privaatrechtelijke rechtsvormen, waaronder lidmaatschap van een
werkgeversvereniging;
b - De formele naam: gemeenschappelijk belastingkantoor Lococencus-Tricijn in te
korten naar GBLT en;
c - Artikel 51 te laten vervallen nu de fusie tussen de waterschappen Reest en
Wieden en Groot Sallend reeds heeft plaatsgevonden.
3. De raad vragen geen zienswijze in te dienen tegen deze voorgestelde
aanpassingen en;
4. Na verkregen toestemming van de raad, besluiten om in te stemmen met de
gevraagde aanpassingen.
Concerncontrol - A.v.E.

4

Dienstverleningsovereenkomst RMC IJssel-Vecht
Besluit
In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst RMC tussen gemeente Zwolle en
gemeente Dalfsen.
Maatschappelijke Ondersteuning - W-J. V.

5

Gebiedskeuze JOP Lemelerveld
Besluit
1. Kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek naar mogelijke locaties voor een
JOP in Lemelerveld.
2. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel te verzoeken een voorkeur uit
te spreken voor een van de varianten voor een tijdelijke JOP in Lemelerveld en het

college de opdracht te geven deze variant in een raadsvoorstel uit te werken:
• Variant 1: Kruising Hoenderweg – Vilstersedijk
• Variant 2: Kroonplein
• Variant 3: Sportpark Heidepark
Maatschappelijke Ondersteuning - W-J. V.
6

Rapportage kindregeling en jeugdfonds Sport en Cultuur
Besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage over de Kindregeling en het Jeugdfonds Sport
en Cultuur;
2. De rapportage ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.
Maatschappelijke Ondersteuning - R.B.

7

Overdracht dislocatie Heilig Hartschool
Besluit
De disclocatie Heilig Hartschool (met ondergrond) over te dragen aan Stichting
Catent.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

8

Jaarverslag 2018, kadernotitie 2020 en begroting 2020 GBLT
Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van GBLT;
2. Kennis te nemen van de kadernotitie 2020 van GBLT;
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020-2023 van GBLT;
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting;
5. De hogere bijdrage aan GBLT van € 22.000 meenemen in de opstelling van de
perspectiefnota 2020 en
6. Voorstel en bijbehorende stukken op RIS plaatsen.
Concerncontrol - A.v.E.

9

Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2019
Besluit
1. Het ‘Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2019’ vast te stellen met als aanvullingen:
a) De consulenten in de MDT’s te mandateren tot een nog vast te stellen maximaal
bedrag; b)bij evenementenvergunningen op te nemen dat complexe en grote
evenementen door de burgemeester worden behandeld en niet worden
gemandateerd;
2. Het ‘Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017b’ in te trekken;
3. De directie te mandateren om te beslissen op verzoeken om af te wijken van het
inkoopbeleid;
4. Deze afwijkingen te rapporteren aan het college in de P&C-cyclus (verslag IC)
Bedrijfsvoering - A.P.
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10

Meerjarenbegroting 2019 - 2023 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Besluit
1. Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio voor
kennisgeving aan te nemen;
2. Via plaatsing op het RIS de gemeenteraad te informeren.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

11

Meewerken subsidieaanvraag Peuteropvang en VVE
Besluit
1.Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving af te wijken van artikel 2:1 van de
beleidsregels peuteropvang en VVE en daarmee de subsidieaanvraag van Stichting
Welluswijs in behandeling te nemen;
2. De regeling zelf nog eens onder de loep te nemen op het punt van de
indieningstermijn.
Maatschappelijke Ondersteuning - W.J.V.

12

Quick scan rechtmatigheidsverantwoording
Besluit
1. In te stemmen met het laten uitvoeren van een Quick Scan op de VIC-functie door
E&M consultants;
2. De financiële consequenties te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2019.
Concerncontrol - J.V.

13

Verantwoordingsrapportages BAG & BGT
Besluit
1. Kennis te nemen van bijgevoegde verantwoordingsrapportages BAG en BGT
(bijlage 1 en 2) en deze vast te stellen;
2. Bijgevoegde verantwoordingsrapportages BAG en BGT (bijlage 1 en 2) te publiceren
op het RIS (horizontale verantwoording);
3. Bijgevoegde verantwoordingsrapportages BAG en BGT (bijlage 1 en 2) beschikbaar
te stellen aan het ministerie van BZK (verticale verantwoording).
Bedrijfsvoering - A.B.

14

Gewijzigde concept startnotitie RES
Besluit
1. In te stemmen met de gewijzigde concept startnotitie Regionale Energie Strategie;
2. De gemeenteraad goed in het proces mee te nemen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - T.M.

15

Inconviëntentoelage
Besluit
1. Per 1 juli 2019 de toelage te verhogen van 2% naar 4% van schaal 4,
periodiek 11 voor de medewerkers die voor vervanging als
begraafplaatsbeheerder worden ingezet;
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2. Deze regeling onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad
vast te stellen;
3. Artikel 3.10 van hoofdstuk 3 ARD: aan te passen naar dit besluit;
4. De extra loonkosten € 49,40 bruto per maand per medewerker te betalen uit
de flexibele schil voor 2019 en vanaf 2020 op te nemen in de salarisbegroting.
Bedrijfsvoering - M.v.D.

16

Klachtenregeling Aanbestedingen Dalfsen i.s.m. SSC ONS
Besluit
1. De ‘Klachtenregeling aanbestedingen SSC ONS & Partners’ vast te stellen,
met als ingangsdatum 1 maart 2019 (terugwerkende kracht, want per
1-3-2019 is ook het nieuwe inkoopbeleid van kracht geworden);
2. De huidige klachtenregeling, zoals vastgesteld door uw college op 15 april
2014, in te trekken;
3. De Klachtenregeling aanbestedingen op te nemen in de Regelingenbank.
Bedrijfsvoering - H.T.

Vastgesteld in de vergadering van 23 april
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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