Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig

17-03-2020
10:30 - 12:30
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
Openbare lijst akkoord.

3

Onderzoek consultatiebureau in Mozaïek Lemelerveld
Besluit
Conform de gedane toezegging, middels bijgevoegde memo, de raad te informeren
over de mogelijkheden van verplaatsing van het consultatiebureau in Lemelerveld naar
Kulturhus 'de Mozaïek'.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.B.

4

Vervolg Logopedie
Besluit
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen ten aanzien van de regionale
samenwerkingsmogelijkheden Logopedie door middel van bijgevoegd memo;
2. De memo vervolg logopedie ter informatie voor de gemeenteraad te plaatsen op het
RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.B.

5

Stroompunt Westkade faciliteren
Besluit
1. Instemmen met het aansluiten en faciliteren van een stroompunt op de Westkade bij
de brug;
2. De eenmalige kosten van aansluiting, ca. € 2.000,- ten laste laten komen van het
R&T budget;
3. Voor het beheer en de jaarlijkse beheerkosten, het budget Passantenhaven met ca.
€ 1.500,- te verhogen;
4. De extra gebruikskosten door te berekenen door voor een ligplaats met stroom
langs de kade hetzelfde tarief te berekenen als voor de A-locaties met elektra in de
passantenhaven, baten ca. € 579,-.
Ruimtelijke Ontwikkeling - A.D.

6

Collegevoorstel RRE subsidie
Besluit
1. Kennis te nemen van de RRE-beschikking, het bijbehorende actieplan en het
subsidieverzoek van de Duurzame Dorpen;
2. De actievoorwaarden Waardebon Energiespel vast te stellen;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting via de eerste
bestuursrapportage;
4. De raad te informeren over de RRE-subsidie en actieplan via het RIS;

5. De 1e wijziging van het mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit gemeente
Dalfsen 2020 vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - T.M.
7

Stedenbouwkundige visie Gruthuuske
Besluit
De raad voor te stellen:
De stedenbouwkundige visie Gruthuuske vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - W.v.d.P.

8

Plan van aanpak inzet erfcoach binnen de gemeente Dalfsen
Besluit
In te stemmen met het plan van aanpak voor de inzet van de erfcoach binnen de
gemeente Dalfsen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - M.G.

9

Jaarrapportage klachten 2019 en jaarverslag Overijsselse Ombudsman 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarrapportage over de klachten in 2019;
2. De gemeenteraad hierover te informeren door plaatsing op het RIS;
3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Overijsselse Ombudsman.
Bedrijfsvoering - W.d.V.

10

Ontwikkeling van het bestuur in de Dalfser samenleving
Besluit
In te stemmen met de notitie 'Goed Goan. Ontwikkeling van het bestuur in de Dalfser
samenleving'
Visie & Strategie - N.S.
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