Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

05-11-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, A. Schuurman, R. van Leeuwen, E. van Lente en J. Uitslag

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Het college stemt in met beide besluitenlijsten.

3

KPI rapportage 2019 (over 2018)
Besluit
1. Akkoord te gaan met de KPI-rapportage 2018 en deze ter kennisname aan de raad
voor te leggen via het RIS.
2. Hierna digitaal afschrift sturen aan archiefinspectie.
Bedrijfsvoering - H.K.

4

Doorlopende machtiging vertegenwoordiging van bestuursorganen in
gerechtelijke procedures
Besluit
1. In te stemmen met de bijgevoegde lijst van personen zodat deze personen
algemeen en doorlopend gemachtigd zijn de bestuursorganen van de gemeente
Dalfsen te vertegenwoordigen in procedures van bezwaar, beroep en hoger beroep
en in voorlopige voorzieningen;
2. Daarbij te zorgen voor een borging van de kwaliteit door afstemming met de
concernjuristen;
3. Jaarlijks een lijst met gevoerde procedures en de uitkomsten daarvan aan het
college aan te leveren.
Bedrijfsvoering - C.B.

5

Verzoek Stichting Tophandbal vergoeding factuur Trefkoele+
Besluit
1. St. Tophandbal Dalfsen een laatste bijdrage van € 3.360 beschikbaar te stellen.
2. De bijdrage te dekken uit de post onvoorzien.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

6

Evaluatie en doorontwikkeling 'thuis in Dalfsen'
Besluit
1. In te stemmen met de ‘evaluatie en doorontwikkeling Thuis in Dalfsen’
2. Kennis te nemen van het advies van de participatieraad over de evaluatie en in te
stemmen met de voorgestelde reactie op het advies.
3. De evaluatie en doorontwikkeling ‘Thuis in Dalfsen’ en het advies van de
participatieraad (en onze reactie) aan de gemeenteraad aan te bieden met

bijgevoegd voorstel en de agendacommissie te verzoeken deze te agenderen voor
de commissievergadering in december (informerend).
Maatschappelijke Ondersteuning - R.H.
7

Beleidsregels Lijkbezorging van gemeentewege
Besluit
1. De beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege vast te stellen per 1-1-2020;
2. In te stemmen met het mandateren van de bevoegdheid aan de eenheidsmanager
Publieksdienstverlening. Deze wijziging wordt in de eerstvolgende aanpassing van
het mandaatstatuut meegenomen.
Publieksdienstverlening - W.S.

8

Verbeterplan Kroonplein Lemelerveld
Besluit
1. Kennis te nemen van het verbeterplan Kroonplein;
2. In te stemmen met het raadsvoorstel om aanvullend investeringskrediet beschikbaar
te stellen voor het verbeterplan Kroonplein;
3. Daarin op te nemen dat dit plan een oplossing voor een Jop (waarover de procedure
nog loopt) niet in de weg staat.
Ruimtelijke Ontwikkeling - U.L.

Vastgesteld in de vergadering van 12 november 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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