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1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Jaarverslag 2019, begrotingswijziging 2020, kadernotitie 2021 en begroting 2021
GBLT
Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van GBLT;
2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2020 van GBLT en de hogere
bijdrage aan GBLT van € 6.000 mee te nemen bij de opstelling van de tweede
bestuursrapportage 2020 van de gemeente Dalfsen;
3. Kennis te nemen van de kadernotitie 2021 van GBLT;
4. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021-2024 van GBLT;
5. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 en
de ontwerpbegroting 2021 van GBLT;
6. De hogere bijdrage voor 2021 aan GBLT van € 11.000 meenemen in de opstelling
van de begroting 2021; en
7. Voorstel en bijbehorende stukken op RIS te plaatsen.
Concerncontrol - A.v.E.

4

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 SCC ONS
Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van Shared Service Center ONS (ONS);
2. In te stemmen met de kaderbrief ONS begroting 2021;
3. In te stemmen met de concept begroting ONS 2021;
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting van ONS; en
5. Voorstel en bijbehorende stukken op RIS te plaatsen.
Concerncontrol - A.v.E.

5

Voortgangsrapportage 2020-1 GBLT (VORAP 1 2020)
Besluit
Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage GBLT over de periode 1 januari t/m
29 februari 2020 en belastingjaren 2018 en 2019
Bedrijfsvoering - I.K.

6

Compensatie zorgaanbieders Wmo gederfde omzet i.v.m. corona
Besluit
1. In te stemmen met compensatie van verminderde omzet van gecontracteerde
Wmo-aanbieders voor de Hulp bij het Huishouden en de Wmo-begeleiding als
gevolg van de coronacrisis voor de maanden maart, april en mei 2020 en daarbij
aan te sluiten bij de werkwijze van de 'Regeling omzetgarantie Jeugdhulp
IJsselland';
2. In te stemmen met het vergoeden van meerkosten van gecontracteerde
Wmo-aanbieders - voor de Hulp bij het Huishouden en de Wmo-begeleiding - als
gevolg van de coronacrisis voor de maanden maart, april en mei 2020;
3. In te stemmen met het verlengen van de compensatiemaatregelen voor
Wmo-aanbieders na 31 mei 2020 - conform het landelijke afsprakenkader tussen
Rijk en VNG op 25 maart 2020 en de uitwerking daarvan op 16 april 2020 – indien
de VNG en het Rijk daarom verzoeken;
4. Kennis te nemen van het besluit van het Ministerie van VWS om over de maanden
april en mei 2020 geen eigen bijdrage Wmo te innen.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.V.
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Stand van zaken Bestuursprogramma 2018-2022
Besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de bestuurlijke kalender behorende bij
het bestuursprogramma 2018-2022;
2. Kennis te nemen van de oplegnotitie "Tussenevaluatie bestuursprogramma:
voortzetten of bijsturen?";
3. De gemeenteraad over de stand van zaken van het bestuursprogramma 2018-2022
te informeren d.m.v. de bestuurlijke kalender behorende bij het bestuursprogramma
2018-2022 met bijbehorende oplegnotitie.
Bedrijfsvoering - A.P.

8

Uitvoeringsprogramma Bibliotheek 2020
Besluit
1. Het Uitvoeringsplan van de Bibliotheek Dalfsen vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2020 Bibliotheek Dalfsen.
3. De raad over dit besluit te informeren via het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.B.

Vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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