Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

17-12-2019
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 beide besluitenlijsten.

3

Werkplan 2020 concerncontrol
Besluit
1. Het werkplan team concerncontrol 2020 vast te stellen;
2. Na toelichting ter vergadering van het werkplan 2020 door de concerncontroller de
definitieve prioriteiten vast te stellen.
Concerncontrol - J.V.

4

Tarieven 2020 sportvelden en overige sportaccommodaties
Besluit
De tarieven 2020 volgens bijgevoegd tarievenblad 2020 vast te stellen.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

5

Stand van zaken kapitaalgoederen groen
Besluit
1. Kennis te nemen van de 'Rapportage Stand van zaken kapitaalgoederen Groen' en
in te stemmen met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen;
2. Het beheerplan ‘groen’ niet te herschrijven maar onderdeel uit te laten maken van
het, in 2021, nog te actualiseren IBOR naar een Integraal beleidsplan beheer
openbare ruimte. Voor aanvullende of nieuwe vraagstukken zoals bijvoorbeeld
eikenprocessierups beheersing en invasieve exoten beheersing aparte plannen op
te stellen;
3. De vervangingsopgave voor het kapitaalgoed groen in beeld te brengen in
samenhang met alle kapitaalgoederen en gelijktijdig met de kapitaalgoederen wegen
en kunstwerken.
Openbare Ruimte - C.Z.

6

Programma uitvoering VTH-taken 2020
Besluit
1. Het Programma uitvoering VTH-taken 2020 (Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving) vast te stellen;
2. Het Programma uitvoering VTH-taken 2020 naar de provincie Overijssel te sturen;

3. Het Programma uitvoering VTH-taken 2020 via RIS informerend aan de
gemeenteraad bekend te maken.
Publieksdienstverlening - M.B. & R.P.
7

Begroting 2020 Regio Zwolle
Besluit
1. Kennis te nemen van de Begroting 2020 Regio Zwolle;
2. De begroting via het RIS ter kennisname aan de raad aan te bieden.
V&S - M.G.

8

Toepassen hardheidsclausule peuteropvang en VVE
Besluit
1. De hardheidsclausule toe te passen voor de subsidie over de eerste 7 maanden van
2020, indien aanbieders in deze periode niet voldoen aan:
Artikel 6 lid 5b. pedagogisch medewerkers zijn per 16 oktober 2019 gecertificeerd in
het VVE-programma waarmee wordt gewerkt op de locatie.
2a. De hardheidsclausule toe te passen voor de subsidie over de eerste 7 maanden
van 2020, indien aanbieders in deze periode niet voldoen aan:
Artikel 6 lid 5d. het aanbod bestaat per locatie uit tenminste drie dagdelen per
week, waardoor doelgroeppeuters voor een VVE-aanbod hier terecht kunnen.
2b. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat de organisatie op een andere manier een
volwaardig VVE-aanbod kan bieden en deze manier vanaf 1 augustus 2020
wettelijk gezien mogelijk is.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.B.

9

Informeren gemeenteraad over rol ruimtecoach/gebiedsmanager n.a.v.
toezegging wethouder
Besluit
1. In te stemmen met de notitie ruimtecoach/gebiedsmanager;
2. De notitie als bijlage toe te voegen aan het raadsvoorstel over leidraden participatie.
Programma Omgevingswet - M.G.

10

Kinderburgemeester en kindergemeenteraad
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen: 1.In te stemmen met de opzet voor het installeren
van de kinderburgemeester en kindergemeenteraad;
2. Hiervoor in 2020 een bedrag van € 7.000 en in 2021 een bedrag van € 9.000
beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost ambities
raad/investeringen;
3. De beschikbaarstelling van het structureel benodigde bedrag van € 9.000 per jaar,
met ingang van 2022, te betrekken bij de integrale afweging van de perspectiefnota
2022-2025;
4. De begroting 2020 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde
6e begrotingswijziging.
Bedrijfsvoering M.K.
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11

Informatie brief over 5G
Besluit
1. Kennis nemen van de inhoud van bijgevoegde memo over de zorgen en de
gevolgen van de eventuele komst van een 5G netwerk;
2. De raad, conform toezegging, middels bijgevoegde memo te informeren over de
zorgen en de gevolgen van een eventuele komst van een 5G netwerk.
Maatschappelijke Ondersteunig I.B.

12

Plan van Aanpak OCO (Programma Omgevingswet)
Besluit
Kennis te nemen van het door Rijnconsult opgestelde Plan van Aanpak OCO.
Programma Omgevingswet - M.G.

13

Vaststellen hogere grenswaarden Wgh
Besluit
Hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen voor de te splitsen woning aan
de Dedemsweg 18/20
Ruimtelijke Ontwikkeling. - M.G.
Vastgesteld in de vergadering van 7 januari 2020
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur

Pagina 3

