Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig

10-03-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
E. van Lente, H. van der Woude, R. van Leeuwen en J. Uitslag
H. Berends, A. Schuurman

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Besluitenlijst is akkoord.

3

Kaderbrief 2021 Omgevingsdienst IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2021 van de Omgevingsdienst IJsselland.
2. De Omgevingsdienst via de bestuurlijke weg namens het college enkele
aandachtspunten mee te geven voor de ontwerpbegroting 2021.
3. De gemeenteraad hierover via het RIS te informeren.
Publieksdienstverlening - M.B.

4

1e wijziging van het Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Dalfsen
Besluit
Vast te stellen de 1e wijziging van het Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris
gemeente Dalfsen als secretaris, zoals bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.
Bedrijfsvoering - W.d.V.

5

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie over 2019;
2. De conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag over te nemen, door:
- de informele behandeling ven bezwaarschriften te continueren;
- blijvend aandacht te besteden aan het tijdig en correct verdagen van de
beslistermijnen
- aandacht te hebben voor het aanleveren van de dossiers;
3. De gemeenteraad te informeren over dit jaarverslag door plaatsing op het RIS.
Bedrijfsvoering - W.d.V.

6

Wijziging aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer
Besluit
De 2e wijziging van de Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer 2018
vast te stellen.
Bedrijfsvoering - H.K.

7

Principeverzoek bouw van woningen aan de Burgemeester Backxlaan
Besluit
1. Geen medewerking te verlenen aan de bouw van 10 woningen aan de
Burg Backxlaan te Nieuwleusen.
2. Aanvrager mee te delen dat het college bereid is het verzoek opnieuw te beoordelen
als het gemeentelijk beleid in de vast te stellen Omgevingsvisie daartoe aanleiding
geeft.
3. De gemeenteraad via het RIS te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling - C.E.

8

Invoering Bedrijvenregister binnen het inkoopbeleid
Besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheid van
een bedrijvenregister.
2. In te stemmen met het verder uitwerken van het instellen van een bedrijvenregister,
onder de voorwaarde dat een vertegenwoordiger van de ondernemers zelf het
bedrijvenregister gaat beheren.
3. Uw raad via het RIS te informeren over het standpunt tot het instellen van een
bedrijvenregister.
Ruimtelijke Ontwikkeling - U.L.

9

Jaarrekening 2019; Budgetoverheveling van 2019 naar 2020 en 2021
Besluit
1. Een bedrag ad € 432.345 aan lasten over te hevelen naar 2020, een bedrag van
€ 70.000 over te hevelen naar 2021 (conform bijlage onderdeel A).
2. De raad voor te stellen een bestemmingsreserve “Budgetoverheveling” in te stellen
3. De raad voor te stellen het besluit tot budgetoverheveling (besluitpunt 1) te
bekrachtigen bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 en daarmee:
3a. De restantbudgetten te storten in de reserve Budgetoverheveling
3b. De begroting 2020 te wijzigen conform de bijlage onderdeel A en € 141.700
te dekken ten laste van de bestemmingsreserve Budgetoverheveling en € 360.545
te dekken uit de reserves waarop reeds de claim is gelegd
4. De raad voor te stellen bij de behandeling van de jaarrekening 2019:
• Een bedrag van € 7.200 aan lasten over te hevelen vanuit 2019 naar 2020
als zijnde budgetoverheveling B die niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in
de financiële verordening;
• De begroting 2020 te wijzigen conform de bijlage onderdeel B en € 7.200 te dekken
ten laste van de bestemmingsreserve budgetoverheveling.
Bedrijfsvoering - A.R.

10

Evaluatie Risicomanagement en nota Risicomanagement 2020 - 2023
Besluit
1. Kennis te nemen van de evaluatie ‘Beleid Risicomanagement en
weerstandsvermogen 2020’ en via de raadscommissie planning en control
ter vaststelling aan te bieden aan de Raad ;
2. In te stemmen met de nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen
2020 – 2023" en via de raadscommissie planning en control ter vaststelling
aan te bieden aan de Raad:
3. De aanbevelingen van de provincie Overijssel zoals opgenomen in
de ‘Financiële scan gemeente Dalfsen’ (juli 2019) met betrekking tot het
risicomanagement en weerstandsvermogen niet over te nemen en
de provincie hierover te berichten.
Concerncontrol - A.v.E.
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11

Voorplein gemeentehuis Dalfsen (opiniërend)
Besluit
De raad middels een opiniërend raadvoorstel kennis te laten nemen van de
verschillende opties voor de herinrichting van het voorplein Gemeentehuis Dalfsen en
een discussie te laten voeren.
Openbare Ruimte - F.v.W.

12

Beheersing eikenprocessierups: evaluatie 2019 en actieplan 2020
Besluit
Kennis te nemen van de notitie Beheersing eikenprocessierups, onderdeel evaluatie
bestrijding overlast 2019
2. Uitvoering te geven aan de punten zoals genoemd in de notitie Beheersing
eikenprocessierups, onderdeel actieplan 2020
3. De gemeenteraad te informeren via het RIS
4. Financiële consequenties m.b.t. de uitvoering van het actieplan te verantwoorden
voor 2020 in de 1e BERAP en voor 2021 in de perspectiefnota 2021-2024
5. Personele consequenties m.b.t. de uitvoering van het actieplan te verantwoorden
voor 2020 in de 1e BERAP en voor 2021 in de perspectiefnota 2021-2024
Openbare Ruimte - P.N.

Vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
Adjunct gemeentesecretaris/directeur
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