Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

03-12-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, A. Schuurman, E. van Lente. R. van Leeuwen en J. Uitslag

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Met beide besluitenlijsten wordt ingestemd.

3

Voordracht benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs
Zwolle en Regio
Besluit
Via bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen in stemmen met de
bindende voordracht van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs
Zwolle en Regio om mevrouw I.M. Lagas-Meijer en mevrouw M.C.M. Boeijen te
benoemen als leden van de Raad van Toezicht.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

4

Begroting wijziging en najaars bestuurs rapportage GGD
Besluit
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2019;
2. Geen zienswijze in te dienen over de voorgenomen begrotingswijziging 2019/1
volgend uit Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2019, en daarover het
Dageljks Bestuur van de GGD IJsselland te informeren;
3. De raad over dit besluit te informeren via het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.B.

5

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020
Besluit
1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020 (ingangsdatum
1 januari 2020) vast te stellen;
2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (ingangsdatum
1 januari 2019) per 1 januari 2020 in te trekken.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.V.

6

Extra bijdrage Veilig Thuis
Besluit
1. Kennis te nemen van de brief namens het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld
IJsselland;
2. De gevraagde extra bijdrage voor 2020 van € 46.385 te beschikking te stellen aan
Veilig Thuis IJsselland;

3. Nastreven om het hier voor 2020 wel bij te laten en niet opnieuw de bijdrage te
verhogen;
4. De raad te informeren door plaatsing op het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.G.
7

Innovatiebudget kunst en cultuur 2020
Besluit
1. Subsidie toe te kennen voor de subsidieaanvragen van de indieners: Kulturhus de
Spil Nieuwleusen, Lien en Leen, Historische Kring Dalfsen, Theater de
Stoomfabriek, Saam Welzijn, muziekvereniging Crescendo-Excelsior, Stichting
Hoonhorst 250, en salonorkest Spoom;
2. De subsidieaanvragen af te wijzen van de indieners: Stichting
midwinterhoornblaosgroep Dalfsen eo, Stichting De Tuin der Lusten, Studio Ses,
Landgoed Den Aalhorst.
Maatschappelijke Ontwikkeling - M.R.

8

Kadernota Klimaatadaptatie Klimaatrobuust Dalfsen
Besluit
1. De kadernota Klimaatrobuust Dalfsen vast te stellen;
2. In te stemmen met de ambitie dat we toewerken naar een klimaatrobuust Dalfsen in
2050;
3. De ambitie en uitgangspunten van deze kadernota te betrekken bij het opstellen van
de omgevingsvisie en als kaders mee te geven voor het opstellen van het beleidsen uitvoeringsplan ‘Klimaatrobuust Dalfsen’;
4. De kadernota middels bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad;
5. De kadernota aan te vullen met een addendum op het moment dat de uitkomsten
van de regionale stresstesten bekend zijn.
Ruimtelijke Ontwikkeling - C.Z.

9

Projectplan energie en duurzaamheid Omgevingsdienst
Besluit
1. Kennis te nemen van het projectplan Energie en Duurzaamheid 2019-2021 en
bijbehorend uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst IJsselland;
2. Hiervoor incidenteel voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar te stellen á € 18.000,
en de inzet daarna te evalueren;
3. Hierbij het voorbehoud te maken van besluitvorming door de gemeenteraad in de 1e
bestuursrapportage 2020 en perspectiefnota 2021-2024;
4. Onderzoeken of de uitgaven ten laste van het duurzaamheidsbudget kunnen worden
gebracht.
Publieksdienstverlening - M.B.

10

Beantwoording vragen raad over N 2000
Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de VVD over Natura 2000;
2. De beantwoording toezending aan de griffie en op het RIS te laten plaatsen.
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Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.
11

Beantwoording motie Opwaardering N35
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de motie N35.
Ruimtelijke Ontwikkeling - F.M.

12

Inzet Omgevingsdienst bij asbestbranden
Besluit
1. Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJsselland te verzoeken het
takenpakket uit te breiden met aanvullende taken bij asbestbranden bij particulieren;
2. De overeenkomst met betrekking tot de opdracht voor aanvullende taken bij
asbestbranden bij particulieren met Omgevingsdienst IJsselland aan te gaan;
3. De directeur van Omgevingsdienst IJsselland te mandateren voor het uitoefenen van
handhaving en het toepassen van bestuursdwang bij na brand vrijgekomen asbest.
Publieksdienstverlening - M.B.

13

Leidraden participatie voor initiatiefnemers en omwonenden
Besluit
1. In te stemmen met de leidraad participatie voor initiatiefnemers;
2. In te stemmen met de leidraad participatie voor omwonenden;
3. De raad middels een opiniërend raadsvoorstel kennis te laten nemen van de beide
leidraden en een discussie te laten voeren over de eigen rol bij initiatieven onder de
Omgevingswet.
Omgevingswet - M.G.

14

Straatnaamgeving Kanaalpark Lemelerveld
Besluit
1. De huidige 'Industriestraat', een deel van de 'Nijverheidstraat' en de straat achter de
nieuwbouw in Lemelerveld met ingang van 01-03-2020 te benoemen als ‘Kanaalpark’.
Bedrijfsvoering - A.B.
Vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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