Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

21-05-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, E. van Lente, A. Schuurman en J. Uitslag
R. van Leeuwen

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering - Akkoord

3

Verkeersongevallencijfers 2018
Besluit
1. Kennis te nemen van de verkeersongevallencijfers 2018.
2. Vast te stellen dat de cijfers geen aanleiding geven voor acute maatregelen.
3. De raad te informeren via het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling - R.L.

4

Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over toepassing
bestrijdingsmiddel Xentari
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de technische vragen van de fractie van de
PvdA over het gebruik van het middel Xentari bij de bestrijding van de
eikenprocessierups.
Openbare Ruimte - P.N.

5

Betaalgedrag gemeente Dalfsen 2018
Besluit
1. Kennis te nemen van de betaalanalyse inkoopfacturen 2018;
2. De betaalanalyse 2018 vast te stellen;
3. De betaalanalyse te plaatsen op het RIS.
Concerncontrol - P.E

6

Beoordeling kansenpot aanvragen eerste ronde 2019
Besluit
1. Een maximale bijdrage van 2500,- euro vanuit de Kansenpot te verstrekken aan
Projectgroep groen (Groen Gebogen);
2. Geen bijdrage te verstrekken vanuit de Kansenpot aan Stichting het levende dorp;
3. Een maximale bijdrage van 2500,- euro vanuit de Kansenpot te verstrekken aan
Stichting Dalfsen Outdoor;
4. De raad via het RIS kennis te laten nemen van dit advies.
Openbare Ruimte - C.Z.

7

Gebiedskeuze JOP Lemelerveld

Besluit
1. Kennis te nemen van de uitgevoerde onderzoeken naar mogelijke locaties voor een
JOP in Lemelerveld;
2. De noordzijde van Sportpark Heidepark (variant 3) tijdelijk aan te wijzen als gebied
voor een jongerenontmoetingsplek (JOP) te Lemelerveld en de raad te verzoeken
hiermee in te stemmen middels bijgevoegd raadsvoorstel;
3. Wethouder Uitslag de sportverenigingen hierover te laten informeren;
4. Een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen voor een JOP in Lemelerveld aan
de noordzijde van sportpark Heidepark voor de periode van 1 juli 2019 tot en met
1 juli 2021 en de raad te verzoeken hiermee in te stemmen middels bijgevoegd
raadsvoorstel;
5. De JOP in Lemelerveld een jaar na realisatie te evalueren op gebruik en overlast in
samenwerking met de jongeren, de omgeving, de politie en het jeugd- en
jongerenwerk.
Maatschappelijke Ondersteuning - W.V.
8

Ledenraadpleging Beleidsplan “Trots, Bijdragen aan de lokale democratie en de
gemeentelijke dienstverlening vanuit werkgeversperspectief “
Besluit
In te stemmen met het beleidsplan "Trots" .
Bedrijfsvoering - O.Z.

9

Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening bestemmingsplan
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "4e herziening bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark";
2. Het ontwerpbestemmingsplan te publiceren, zes weken ter inzage te leggen en
digitaal beschikbaar te maken;
3. De gemeenteraad te informeren via het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

10

Intern controle plan 2019
Besluit
1. Het intern controleplan 2019 vast te stellen door college.
2. Het intern controle plan 2019 ter kennisgeving op het RIS te plaatsten voor de
commissie P&C.
Concerncontrol - P.E.

11

1e bestuursrapportage 2019
Besluit
1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2019 na enkele kleine aanpassingen
(verwerkt door adviseur);
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2. De 1e bestuursrapportage 2019 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad en de
raad voor te stellen:
a. De 1e bestuursrapportage 2019 vast te stellen.
b. Het incidentele nadeel van de 1e bestuursrapportage 2019 vast te stellen op
€ 1.092.200 op basis van scenario 3 en dit bedrag ten laste te brengen van het
begrotingssaldo.
c. De begroting 2019 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde (13e)
begrotingswijziging conform het hoofdstuk Financiële Samenvatting en de tabellen
op blz 50 t/m 54 van het boekwerk/bestand '1e bestuursrapportage 2019".
d. Het krediet PSA te verhogen met € 10.000 (zoals aangegeven in het Hoofdstuk
Investeringen op blz 45).
Bedrijfsvoering - J. v.d. H.

Vastgesteld in de vergadering van 27 mei
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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