Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

25-02-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
A. Schuurman, E. van Lente, H. van der Woude, R. van Leeuwen en J. Uitslag
H. Berends

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

3

Planschadeverzoek Prins Bernhardstraat 18 in Dalfsen
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek om planschade van de eigenaren/bewoners van
het perceel Prins Bernhardstraat 18 in Dalfsen en het daarop uitgebrachte advies
van Thorbecke B.V.;
2. Dit advies van Thorbecke B.V. over te nemen en het verzoek om planschade af te
wijzen;
3. Het drempelbedrag van € 500,-- dat door de aanvragers is betaald voor het in
behandeling nemen van het verzoek niet terug te betalen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - E.V.

4

Jaarverslagen Logopedie schooljaren 2017/2018 en 2018/2019
Besluit
1. De jaarverslagen logopedie schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 vast te stellen;
2. De raad hierover te informeren middels plaatsing van de jaarverslagen inclusief
de samenvatting op het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.B.

5

Vrijval gelden beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018 en 2019
Besluit
1. De extra vrijval beschermd wonen en maatschappelijke opvang over 2018 en de
(extra) vrijval beschermd wonen over 2019 te verwerken in de jaarrekening 2019
als een incidenteel voordeel.
2. De extra te verwachten vrijval over 2020 en 2021 te verwerken als incidenteel
voordeel in de eerste berap 2020 (extra vrijval 2020 ad. €218.058) en
perspectiefnota 2021 (extra vrijval 2021 ad. €11.023)
3. De eerdere besluitvorming over het niet instellen van een bestemmingsreserve
(collegebesluit 3292, dd. 13-9-2018) te bevestigen.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.V.

6

Beoordeling aanvragen Kansenpot tweede ronde
Besluit
1. De volgende aanvragen voor de tweede ronde Kansenpot 2019 toe te kennen
en daarmee:
a. Een maximale bijdrage van € 440,- te verstrekken aan Adoptiegroen Snellenerf.
b. Een maximale bijdrage van € 1.050,- te verstrekken aan Theater De Stoomfabriek.
De motivering van het besluit aan te passen.
c. Een maximale bijdrage van € 1.500,- te verstrekken aan Hoonhorst Bloeit, op grond
van de hardheidsclausule.
d. Een bijdrage van € 125,- te verstrekken aan de Oranjevereniging Dalfsen, op grond
van de hardheidsclausule.
2. De aanvraag van Den Aalshorst BV aan te houden.
3. Het budget voor de Kansenpot 2020 (€ 7.500) aan te wenden voor afhandeling van
de aanvragen tweede ronde 2019 (totaal € 3.115,-)
4. De raad via het RIS in kennis te stellen van dit advies.
Maatschappelijke Ondersteuning - C.Z. en A.S.

Vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
Adjunct gemeentesecretaris/directeur
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