Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

1.

08-10-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman en J. Uitslag

Uitnodigingen
er zijn geen uitnodigingen binnen gekomen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Met de openbare besluitenlijst wordt ingestemd.

3

Informatie aan de gemeenteraad over uitspraak PAS voor Dalfsen
Besluit
1. In te stemmen met de bijgevoegde memo aan de raad over de gevolgen van de
uitspraak over de PAS voor de gemeente Dalfsen.
2. De gemeenteraad te informeren via het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling: S.K.
Akkoord conform advies.

4

Beleidsregels briefadres
Besluit
De beleidsregels briefadres vast te stellen per 1-1-2020.
Publieksdienstverlening: W .S.
Akkoord conform advies

5

Resultaten clientervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo over 2018
Besluit
1. Kennis te nemen van de resultaten van de clientervaringsonderzoeken (CEO) Wmo
en Jeugdhulp over 2018;
2. Toestemming te verlenen voor de doorlevering van de gegevens en de publicatie op
www.waarstaatjegemeente.nl
3. De raad te informeren door plaatsing van de rapportages op het RIS en een analyse
van de resultaten te verwerken bij de 1 e halfjaarrapportage Sociaal Domein 2019.
Maatschappelijke Ondersteuning: I .V.

Akkoord conform advies.
6

Subsidie peuteropvang en WE 2020
Besluit
1.ln te stemmen met het uurtarief van€ 8,69 voor (WE) peuterplaats van 1 januari
2020 tot en met 31 juli 2020.
2.ln te stemmen met de inkomensafhankelijke ouderbijdragen voor 2020 van 1 januari
2020 tot en met 31 juli 2020.
3.ln te stemmen met het jaarbedrag voor een WE-plaats van€ 611 voor 2020 van 1
januari 2020 tot en met 31 juli 2020.
4.Het aangepaste format subsidieaanvraag vast te stellen (bijlage 1 ).
5.Vast te stellen: de 1 e wijziging van de Beleidsregels subsidie peuteropvang en WE
gemeente Dalfsen (bijlage 2 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels subsidie
peuteropvang en WE gemeente Dalfsen).
6. Vast te stellen dat deze 1 e wijziging van de Beleidsregels subsidie peuteropvang en
WE gemeente Dalfsen in werking treedt per 15 oktober 2019.
7. Uit te zoeken of het (juridisch) mogelijk is om een subsidieplafond in te stellen en
wanneer dat zou kunnen.
Maatschappelijke Ondersteuning: J.B.
Conform advies met aanvulling.

7

Programmabegroting 2020-2023
Besluit
1. In aanwezigheid van enkele adviseurs heeft het college de begrotingsstukken
doorgenomen. Enkele wijzigingen worden verwerkt in de stukken voor de
gemeenteraad.
2. De bezuinigingsvoorstellen die gevolgen hebben voor het personeel worden nog met
de ondernemingsraad besproken en de uitkomsten van het overleg worden
meegenomen naar de raad.
3. In verband met de ombuigingen te kiezen voor het verhogen van de OZB met 6% in
2020, 2021 en 2022 (exclusief het inflatiepercentage)
4. De stelpost ingrepen Rijk/ambities Raad volledig in te zetten ter dekking van het
tekort
5. In lijn met het landelijk beleid de incidentele extra opbrengsten van Jeugd (voor 2019
tm 2021) ook op te nemen in 2020 en 2023
6. De programmabegroting 2020-2023 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden
7. De notitie Septembercirculaire 2019 aan te vullen met actuele informatie over de
jeugdzorg en ter besluitvorming aan de raad aan te bieden
8. Het persbericht voor een laatste toets voor te leggen aan het team communicatie en
af te ronden
Bedrijfsvoering: E.S.
Conform advies met aanvullingen.
Vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2019
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