Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

20-08-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, R. van Leeuwen, E. van Lente en J. Uitslag
A. Schuurman

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
De openbare besluitenlijst wordt vastgesteld.

3

Aanwijzing toezichthouder Drank- en horecawet - akkoord
Besluit
1. C.H. van ’t V., geboren 31 december 1996 te W., medewerker van
MBALL, aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid;
2. C.H. van ’t V., geboren 31 december 1996 te W., medewerker van
MBALL, aan te wijzen als toezichthouder voor de Drank- en Horecawet;
3. Te bepalen dat bovengenoemde aanwijzingen/aanstellingen van rechtswege
eindigen zodra geen gebruik meer wordt gemaakt van de diensten van MB-ALL;
4. Dit besluit per direct in werking te laten treden.
Publieksdienstverlening - M.B.

4

Nota Reserves en Voorzieningen 2019
Besluit
De raad voor te stellen de nota reserves en voorzieningen 2019-2022 vast te stellen.
Bedrijfsvoering - G.R.

5

Meerjarenbeleidsplan bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
Besluit
Aan de gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met het meerjarenbeleid bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen 20192022;
2. Een voorkeur uit te spreken voor toekomstbeeld 2;
In het raadsvoorstel bij kanttekeningen op te nemen dat als voorwaarde bij de
subsidie wordt meegenomen:
1) Een uitwerking van de verdienmodellen;
2) Een actieplan met betrekking tot de ledenaantallen.
Maatschappelijke Ondersteuning - M.L

6

Beleidsnota na inspraak: een leven lang bewegen en sporten in de gemeente
Dalfsen
Besluit
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

1. In te stemmen met de beleidsnota 'een leven lang bewegen en sporten';
2. In te stemmen met de inspraaknotitie en de daaruit volgende wijzigingen in de
beleidsnota;
3. Bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen een definitieve afweging te maken
in verband met de financiële gevolgen:
a) Een structureel budget van € 7.850,-;
b) 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 € 21.000,- per jaar.
Maatschappelijke Ondersteuning - M.L
7

Concept-woonvisie 2019-2024 - Bespreken
Besluit
1. In te stemmen met de concept-woonvisie.
2. De concept-woonvisie middels bijgevoegd voorstel ter opiniëring aan de raad aan te
bieden, maar daarbij het raadsvoorstel meer inhoud te geven.
3. Op grond van de inspraakverordening de concept-woonvisie tot en met
24 september 2019 ter visie te leggen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - B.B.

Vastgesteld in de vergadering van 28 augustus 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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