Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

10-12-2019
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
Het college stemt in met de openbare besluitenlijst.

3

Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2020 t/m 2024
Besluit
1. Met de Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2020 t/m 2024 in te stemmen
na toevoeging van een passage over buurtbemiddeling;
2. De portefeuillehouder te machtigen de Samenwerkingsovereenkomst Wonen
Dalfsen 2020 t/m 2024 namens de gemeente te ondertekenen;
3. De raad via het RIS over de Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2020 t/m
2024 te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling - B.B.

4

Invoering Wet verplichte GGZ
Besluit
1. In te stemmen met het verlengen van het 24/7 meldpunt maatschappelijke zorg bij
team VIA van de GGD met terugwerkende kracht van 1 oktober 2019 tot en met 31
december 2019;
2. De kosten hiervoor ad €1.534,- ten laste te brengen van de stelpost ambulantisering
GGZ
3. In te stemmen met de doorontwikkeling van het 24/7 meldpunt maatschappelijke
zorg bij team VIA;
4. De uitvoering van het VO (Verkennend Onderzoek) in het kader van de WvGGZ bij
team VIA te beleggen;
5. De kosten Meldpunt en het Verkennend Onderzoek van € 4.216,- (incidenteel 2019)
ten laste brengen van de stelpost Ambulantisering GGZ en structureel € 17.785,(vanaf 2020), ten laste brengen van de stelpost Invoering Wvggz;
6. In te stemmen met het horen door de burgemeester in geval van het opleggen van
een crisismaatregel;
7. Kennis te nemen van de verdere implementatie van de WvGGZ in de gemeente
Dalfsen.
Bedrijfsvoering - R.H.

5

Grondprijzen 2020
Besluit
1. Te besluiten om de voorgestelde grondprijzen 2020 voor de gemeente Dalfsen vast
te stellen

2. De gemeenteraad via het RIS over dit besluit te informeren
Ruimtelijke Ontwikkeling - I.K. & W.H.P.
6

Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
Besluit
1. In te stemmen met de beleidsregels bijzondere bijstand 2020;
2. De tweede wijziging van de beleidsregels bijzondere bijstand 2016 in te trekken.
Maatschappelijke Ondersteuning - R.B.

7

Vervolg op evaluatie Trefkoele+
Besluit
1. In te stemmen met het vervolg op de evaluatie van de Trefkoele+ zoals omschreven
in de offerte van ICS;
2. ICS de opdracht te geven het vervolg op de evaluatie van de Trefkoele+ uit te
voeren (€ 19.000);
3. De overige punten laten terugkomen na een presentatie aan het college.
Maatschappelijke Ondersteuning - W.J.

8

Voortgangsrapportage Regio Zwolle december 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van de Voortgang Regio Zwolle december 2019;
2. De Voortgang Regio Zwolle december 2019 ter informatie via het RIS aan de raad
aan te bieden.
Visie & Strategie - M.G.

9

Burgerpeiling "waarstaatjegemeente.nl"
Besluit
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de burgerpeiling "waarstaatjegemeente.nl"
en deze informerend voorleggen aan de Raad;
2. De uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij de discussie over bestuurlijke
vernieuwing;
3. De gemeentesecretaris de opdracht te geven om ambtelijk de uitkomsten per thema
verder uit te diepen en hier ook de beantwoording van de open bij vragen te
betrekken.
4. Akkoord te gaan met plaatsing van de uitkomsten van het onderzoek op de website
www.waarstaatjegemeente.nl
Publieksdienstverlening - H.v.S.

10

Tweede bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2019 van Veiligheidsregio
IJsselland;
2. Hierop geen zienswijze in te dienen;
3. De raad via het RIS te informeren.
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Bedrijfsvoering - R.H.
11

Toetreding SSC ONS
Besluit
1. Toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie
Shared Service Centrum ONS;
2. De burgemeester namens de gemeente Dalfsen aan te wijzen als lid van het
Algemeen Bestuur van SSC-ONS en de locoburgemeester aan te wijzen als
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur
3. De raad via het RIS te informeren over het besluit tot toetreding van de
gemeenschappelijke regeling.
Bedrijfsvoering - M.D.
Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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