Besluitenlijst College
Datum
24-09-2019
Tijd
9:30 - 12:00
Locatie
B & W kamer
Voorzitter
E. van Lente
Aanwezigen
H. Berends, A. Schuurman, R. van Leeuwen, E. van Lente en J. Uitslag
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Uitnodigingen
2

Besluitenlijst vorige vergadering
Openbare besluitenlijst na aanpassing akkoord.
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2e bestuursrapportage
Besluit
1. Na enkele aanpassingen (te verwerken door de financieel adviseur) In te stemmen
met de 2e bestuursrapportage 2019.
2. De 2e bestuursrapportage 2019 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad en de
raad voor te stellen:
a. De 2e bestuursrapportage 2019 vast te stellen;
b. Het incidentele voordeel van de 2de bestuursrapportage 2019 vast te stellen op
€852.500 en dit bedrag ten gunste te brengen van het begrotingssaldo;
c. De begroting 2019 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde 17e
begrotingswijziging en de tabellen op blz 63 t/m 66 van het boekwerk / bestand
"2e bestuursrapportage 2019";
d. Het krediet Buitenruimte de Spil bij te ramen vwb de bijdrage Waterschap
(€100.000) en de lagere afschrijvingslasten te verwerken in de
begroting/perspectiefnota;
e. Het krediet Uitbreiding Polhaar af te ramen met € 9.000 en de lagere
afschrijvingslasten te verwerken in de begroting/perspectiefnota.
Bedrijfsvoering; J.v.d.H.
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Bestuursrapportage voorjaar 2019 Omgevingsdienst IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage voorjaar 2019 van de Omgevingsdienst
IJsselland;
2. De raad via het RIS te informeren.
Publieksdienstverlening: M.B.
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Instemming en mandatering Convenant Landelijke Toegankelijkheid
Maatschappelijke Opvang
Besluit
1. In te stemmen met het convenant ‘Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke
opvang’ met daarin de beleidsregels inzake de toepassing van de landelijke
toegankelijkheid.
2. Wethouder Jan Uitslag te mandateren tot ondertekening van het convenant
‘Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke opvang’ namens de gemeente
Dalfsen.
Maatschappelijke Ondersteuning – I.V.
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Personeelshandboek Gemeente Dalfsen
Besluit
1. Het 'Personeelshandboek gemeente Dalfsen' met ingang van 1 januari 2020 vast te
stellen;
2. In het mandaatstatuut op te nemen 'daar waar mandaat staat moet volmacht
gelezen worden';
3. De gemeentesecretaris en de eenheidsmanagers volmacht te geven om de
arbeidsovereenkomsten te ondertekenen.
Bedrijfsvoering - O.Z.
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Financiele scan provincie
Besluit
1. Kennis te nemen van de Financiële scan gemeente Dalfsen d.d. juli 2019;
2. in te stemmen met de reactie op de aanbevelingen en de verdere uitwerking en
reactie aan de provincie in overleg met de portefeuillehouder Financiën vorm te
geven.
Bedrijfsvoering - J.v.d.W.

Vastgesteld in de vergadering van 1 oktober 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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