Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

14-04-2020
9:30 - 12:00
Aquarium
E. van Lente
R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman, J. Uitslag en H. van der Woude
H. Berends

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Akkoord

3

Compensatie sportverenigingen
Besluit
Besluiten over te gaan tot ondersteuning van sportverenigingen
via informatieverstrekking aan sportverengingen, waaronder mogelijkheden van uitstel
tot betaling en ondersteuning bij informatievragen door buurtsportcoaches via
bijgevoegde conceptbrief met informatiefolder.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

4

Beleidsregels kleine windmolens
Besluit
1. In te stemmen met de beleidsregels voor kleine windturbines;
2. De beleidsregels voor kleine windturbines via RIS ter informatie te delen met de
Raad.
Publieksdienstverlening - B.H.
Ruimtelijke Ontwikkeling - L.H.

5

Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2020
Besluit
Kennis te nemen van het totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2020 en daarmee van de
toezichtsintensiteit van de provincie Overijssel.
2.De gemeenteraad over de toezichtsintensiteit te informeren via het RIS.
Concerncontrol - J.V.

6

Principeverzoek Westerveen 39
Besluit
1. Vast te stellen dat het project Westerveen 39 (sloop van alle gedateerde opstallen,
inclusief een woning en de bouw van twee nieuwe woningen) een ruimtelijk knelpunt
is op basis van de Beleidsregels inbreidingslocaties gemeente Dalfsen;
2. In principe mee te werken aan de herinrichting van het perceel Westerveen 39;
3. Over het onderdeel 'verbetering van ruimtelijke kwaliteit' advies te vragen aan de
ervenconsulent van het Oversticht;
4. De uitgangspunten te regelen in een ontwikkelingsovereenkomst;
5. De raad via het RIS te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling - H.L.

7

Consultatie nieuwe leden Participatieraad
Besluit
Op basis van de bijgevoegde curricula vitae een positief advies af te geven voor het
benoemen van mevrouw M. Brons en mevrouw M. Drenth als lid van de
Participatieraad voor een periode van vier jaar.
Maatschappelijke Ondersteuning - H.M.

8

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid integreren in welzijnsbeleid
Besluit
1. In te stemmen met het integreren van het nieuwe vrijwilligers- en mantelzorgbeleid in
het nieuwe welzijnsbeleid, dat in 2021 wordt opgeleverd;
2. Het vrijwilligers- en welzijnsbeleid te verlengen totdat het nieuwe welzijnsbeleid in
2021 is ingevoerd;
3. Het voorstel ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.
Maatschappelijke Ondersteuning - M.R.

9

Lokale inclusie agenda
Besluit
1. Het college besluit kennis te nemen van het plan van aanpak/procesvoorstel voor
een lokale inclusie agenda;
2. De raad via het RIS te informeren.
Maatschappelijke Ondersteuning - R.B.

10

Voortgangsrapportage Omgevingswet april 2020
Besluit
1. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet april
2020;
2. De Voortgangsrapportage eenmalig informerend op het RIS te plaatsen.
Visie en Strategie - M.G

11

Schriftelijke vragen art 32 RvO, VVD, Gevolgen corona voor ondernemers
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de
VVD over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers.
Bedrijfsvoering - I.K.

12

Instellen van een Corona Noodfonds
Besluit
De raad voor te stellen:




Een bestemmingsreserve “Corona Noodfonds” in te stellen;
€ 1 mln. uit de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar vrij te laten vallen en
daarmee het Corona Noodfonds eenmalig te vullen en dit mee te nemen in de
PPN voor het jaar 2020;
Nader te besluiten welke tegemoetkomingen en extra kosten ten laste van het
fonds komen;
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Het college te mandateren tot het besteden van het Noodfonds en het college
daarover achteraf verantwoording af te laten leggen aan de raad;
Het fonds open te stellen tot (voorlopig) 30 juli en om over aanvragen voor
steun uit het Fonds de budgetbeheerders adviezen uit te laten uitbrengen aan
het college
Het ruimhartige beleid uitstel van betaling te bevestigen

Bedrijfsvoering - H.d.W.
13

Samenvoegen subsidies voor inwoners
Besluit
1. De bestaande regelingen Kansenpot, Maatschappelijke duurzaamheid en het
Innovatiebudget kunst en cultuur samen te voegen en te vervangen door de nieuwe
regeling: ‘Initiatieven uit de samenleving’;
2. De beleidsregels: Initiatieven uit de samenleving vast te stellen en in werking te laten
treden op het moment dat de gemeenteraad de regeling Maatschappelijke
duurzaamheid heeft ingetrokken;
3. De regelingen Kansenpot en het Innovatiebudget Kunst en cultuur in te trekken;
4. De beleidsregels: Initiatieven uit de samenleving onder te brengen bij programma vijf
Onderwijs en Vrije tijd;
5. De beleidsregels ‘Initiatieven uit de samenleving’ ter kennisgeving aan de raad aan
te bieden en daarbij de gemeenteraad verzoeken de regeling Maatschappelijke
duurzaamheid in te trekken;
6. Het subsidieplafond voor 2020 wordt vastgesteld op 50.000 euro. Vanaf 2021 blijft
het subsidieplafond 50.000. Mogelijk wordt het subsidieplafond voor 2021 lager als
binnen het nieuwe Kunst en Cultuurbeleid andere keuzes gemaakt worden;
7. Nadat de gemeenteraad de regeling Maatschappelijke duurzaamheid heeft
ingetrokken de beleidsregels ‘Initiatieven uit de samenleving’ te publiceren in het
elektronisch gemeenteblad.
Maatschappelijke Ondersteuning - K.B.

14

Aankoop Gerner Es gewijzigd op punt van openbaarheid
Besluit
1. Akkoord te gaan met openbare in plaats van vertrouwelijke behandeling van het
raadsvoorstel aankoop Gerner Es 9 te Dalfsen (collegebesluit met nummer
Z/19/611836);
2. Het bijgevoegde gewijzigde raadsvoorstel aan de raad te versturen ten behoeve van
de raadsvergadering van 20 april 2020.
Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R.
Vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020
E. Van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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