Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

12-11-2019
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

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020
Besluit
1. De raad voor te stellen om de verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp 2020 (ingangsdatum 1 januari 2020) vast te stellen;
2. De raad voor te stellen om de verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp (ingangsdatum 1 januari 2019) per 1 januari 2020 in te trekken.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.V.

4

Halfjaarrapportage sociaal domein 1e halfjaar 2019
Besluit
1. In te stemmen met de eerste halfjaarrapportage sociaal domein 2019;
2. De raad te informeren door middel van plaatsing van de eerste halfjaarrapportage
sociaal domein 2019 op het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - K.B.

5

Vaststellen startnota RES
Besluit
De raad voor te stellen de startnota RES West Overijssel vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - T.M.

6

Afwijzing van het handhavingsverzoek Hammerweg 2
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen besluit:
1. Het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften integraal over te
nemen;
2. Het ingediende bezwaarschrift van bezwaarmakers ontvankelijk doch ongegrond te
verklaren;
3. Het bestreden besluit van 23 mei 2019 met als kenmerk Z/19/600177 in stand te
laten; en
4. Vast te stellen dat er geen aanleiding bestaat om de proceskosten te vergoeden en
het verzoek in deze af te wijzen.
Publieksdienstverlening - D.d.J.

7

Digitalisering mobiliteitsdata
Besluit
Kennis te nemen van het implementatietraject voor het digitaliseren van mobiliteitsdata.
Ruimtelijke Ontwikkeling - F.M.

8

Uitvoeringsregels Treasury 2020
Besluit
De uitvoeringsregels treasury 2020 vast te stellen
Bedrijfsvoering - G.v.L.

9

Financiële verordening 2020 en herschikking salaris-gerelateerde budgetten
begroting 2019-2023
Besluit
1. De raad voor te stellen de financiële verordening Dalfsen 2020 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de financiële verordening Dalfsen 2017;
2. De begroting 2019 te wijzigen door vaststelling van de 21e begrotingswijziging.
Bedrijfsvoering - G.v.L.
Vastgesteld in de vergadering van 19 november 2019
E. van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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