Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

1.

27-05-2019
13:30 - 15:00
B & W kamer
Erica van Lente
E. van Lente, A. Schuurman, J. Uitslag en H. van der Woude
Afwezig: R. Van Leeuwen
collegevergadering 27 mei 2019 13.30 uur

Voorbereiding commissie en raadsvergadering
Besluit
De raadsvergadering van 27 mei wordt doorgesproken. Ook wordt vooruitgeblikt op de
raadscommissies en raadsvergadering van juni.

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Akkoord.

3

Gezamenlijke afvalwaterbeheer en klimaatadaptie
Besluit
1.In te stemmen met het advies en het besluit klimaatadaptatie om de werkregio DPRA
West – Overijssel onder te brengen bij de RIVUS organisatie en als zodanig in te laten
richten;
2.In te stemmen met de Ambitieverklaring RIVUS, welke in lijn is gebracht met het
besluit vanuit het bestuurlijk overleg RIVUS ten aanzien van klimaatadaptatie
3.Wethouder R.W.J. van Leeuwen te machtigen om namens het college van B&W de
aangepaste Ambitieverklaring Rivus te ondertekenen.
4.De extra jaarlijkse kosten á € 3.125 per jaar te dekken uit het bestaande budget voor
klimaatadaptatie(voor 2 jaar)
5.Na instemming de gemeenteraad via het RIS te informeren t.a.v. het RIVUS
samenwerkingsverband in het algemeen en klimaatadaptatie in het bijzonder. 6.De
agendacommissie te vragen of er behoefte is aan een presentatie over
klimaatadaptatie.
Toelichting
Openbare Ruimte: H.N.

4

Toezegging 842: Mogelijkheden voor hogere windmolens en vergunningvrij
plaatsen in het buitengebied
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van 'Memo toezegging 842: Mogelijkheden voor
hogere windmolens en vergunningvrij plaatsen in het buitengebied'.
2. De raad via het RIS te informeren door middel van de opgestelde memo.
Toelichting
Ruimtelijke Ontwikkeling - W.d.W

5

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Omgevingsdienst IJsselland
Besluit
1.Kennis te nemen van de door Omgevingsdienst IJsselland aangeboden jaarrekening
2018;
2.In te stemmen met de incidentele begrotingswijziging 2019 van de Omgevingsdienst
IJsselland;
3.Kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2020-2023 van de
Omgevingsdienst IJsselland;
4.Geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2020-2023 van de
Omgevingsdienst IJsselland 5.De raad over dit besluit te informeren via het RIS.
Toelichting
Publieksdienstverlening - M.B.

6

Halfjaarrapportage sociaal domein 2e helft 2018
Besluit
1. In te stemmen met de tweede halfjaarrapportage sociaal domein 2018.
2. De raad te informeren door middel van plaatsing van de tweede halfjaarrapportage
sociaal domein 2018 op het RIS.
Toelichting
Maatschappelijke Ondersteuning - J.G.

7

Ambitie kulturhus de Mozaiek
Besluit
1. Kennis te nemen van de ambitie van het kulturhus De Mozaïek.
2. De ambitie ter kennisname op het RIS te plaatsen.
3. College wil grip kunnen houden op de ontwikkelingen en risico's en vraagt daarom
om dit (op termijn) in beeld te brengen.
Toelichting
Maatschappelijke Ondersteuning - W.J.

8

Beleidsnota: een leven lang bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen
Besluit
1. In te stemmen met de concept beleidsnota 'een leven lang bewegen en sporten';
2. De gemeenteraad voor te stellen een aanvullend structureel budget beschikbaar te
stellen van € 7.850,- en dit mee te nemen bij de begroting 2020-2023;
3. De beleidsnota 'een leven lang bewegen en sporten' gedurende 6 weken ter inzage
te leggen;
4. De gemeenteraad voor te stellen 0.5 fte extra vrij te maken binnen de brede regeling
combinatiefuncties voor de inzet van de buurtsportcoaches en voor de jaren
2020/2021/2022 incidenteel een budget beschikbaar te stellen van € 25.000,- per jaar.
Toelichting
Maatschappelijke Ondersteuning - M.L.
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9

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Dalfsen 2019 en opzegging
overeenkomst inzamelen
Besluit
1.De in 2001 gesloten overeenkomst met het Dalfser Diergeneeskundig centrum op te
zeggen.
2.Een kadaverkoeling van 240 liter te kopen bij Wijha BV te Hardenberg voor
€ 1.895,00 excl. btw en deze te laten plaatsen op de werf in Dalfsen.
3.Rendac op afroep te laten komen om de kadavers van gezelschapsdieren op te
halen en deze te verwerken.
4.Een dieren chipreader te bestellen om de eigenaar van een overleden
gezelschapsdier te traceren.
5.De raad voor te stellen ‘Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Dalfsen’ vast
te stellen.
6.Onder voorbehoud van vaststelling van de verordening door de raad, het
milieubrengstation van de ROVA in Zwolle aan te wijzen als verzamelplaats voor het
afstaan van dode gezelschapsdieren. De gemeentewerf als verzamelplaats aan te
wijzen voor het afstaan van dode gezelschapsdieren zonder eigenaar/houder.
Toelichting
Bedrijfsvoering - A.P.
Vastgesteld in de vergadering van 3 juni 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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