Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

25-06-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, E. van Lente, A. Schuurman, R. van Leeuwen en J. Uitslag

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering

3

Bijplaatsen lichtmast Kreuleweg
Besluit
1. Kennis te nemen van de in 2017 ingediende aanvraag voor plaatsing van een
lantaarnpaal aan de Jachthuisweg- Kreuleweg
2. Vast te stellen dat de aanvraag opnieuw is getoetst aan het door de raad
vastgestelde beleid en niet tot een andere conclusie leidt.
3. Te besluiten de aanvraag opnieuw af te wijzen.
4. De raad te informeren via het RIS met een kort memo in overleg met wethouder Van
Leeuwen.
Openbare Ruimte - H.N.

4

Jaarverslag kinderopvang
Besluit
1. Het jaarverslag handhaving Wet Kinderopvang 2018 vast te stellen.
2. Het jaarverslag ter informatie (via het RIS) aan de raad aan te bieden.
3. Bij een volgend verslag iets meer achtergrondinformatie bieden, zonder daarmee de
belangen van de ondernemers te schaden.
Maatschappelijke Ondersteuning - R.H.

5

Stand van zaken governance MO
Besluit
De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rondom de governance
afspraken met o.a de kulturhusen door middel van bijgevoegde memo.
Maatschappelijke Ondersteuning - W.J.

6

Terrein CBS Het Kompas
Besluit
1. Akkoord te gaan met bijgevoegde (concept)overeenkomst met nadere voorwaarden
om de ruimte achter Cbs. Het Kompas om niet in eigendom over te dragen aan
PCO-Nieuwleusen;
2. Het college te informeren of er bijzonderheden uit de reactie van de buren zijn
gekomen.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

7

Verkennen van de mogelijkheden tot vervreemding van de Mozaïek
Besluit
1. In beginsel mee te werken aan het afstoten van het gebouw de Mozaïek;
2. De verschillende opties, mogelijkheden, consequenties en voor-en nadelen in kaart
te brengen.
Maatschappelijke Ondersteuning - W.J.

8

Jaarverslag en Jaarrekening 2018 Veiligheidsregio IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 van Veiligheidsregio
IJsselland;
2. De raad via het RIS te informeren;
3. Eventuele reacties op de stukken via de portefeuillehouder kenbaar te maken bij de
vaststelling van de stukken in de vergadering van het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio op 3 juli 2019.
Bedrijfsvoering - R.H.
Vastgesteld in de vergadering van 3 juli
E. van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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