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Voorzitter
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02-06-2020
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aquarium
E. van Lente
R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman, J. Uitslag en H. van der Woude
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1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Besluitenlijst is akkoord.

3

Beleidsproces in Dalfsen
Besluit
1. in te stemmen met de bijgestelde notitie Beleidsproces in Dalfsen;
2. de bijgestelde notitie Beleidsproces in Dalfsen ter informatie aan de raad aan te
bieden
Visie & Strategie - N.S.

4

GGD IJsselland jaarstukken 2019, programmabegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024
Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021;
2. Geen zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2021;
3. De opinies bij de ontwikkelbrief 2021 zoals besproken door de gemeenteraad in te
brengen bij de vergadering van het algemeen bestuur;
4. De gemeenteraad over dit besluit te informeren via het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - M.L.

5

Ledenraadpleging VNG ALV
Besluit
1. In te stemmen met de notitie over de ledenraadpleging van de VNG in verband met
het uitstellen van de algemene ledenvergadering;
2. Geen amendementen op voorstellen van het VNG-bestuur in te dienen;
3. De ledenraadpleging door de gemeentesecretaris in te laten vullen conform dit
advies, tenzij de definitieve voorstellen van het VNG-bestuur nog substantieel
wijzigen;
4. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 rekening te houden met een
verhoging van de contributie voor de VNG van ca €1.479,-.
Directie - H.B.

6

Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond
(BRO) 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van bijgevoegde verantwoordingsrapportages basisregistratie
adressen en gebouwen (BAG) , de basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
en de basisregistratie ondergrond (BRO), en deze vast te stellen.
2. Bijgevoegde verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO te publiceren op het
RIS (horizontale verantwoording).
3. Bijgevoegde verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO beschikbaar te stellen
aan het ministerie van BZK (verticale verantwoording).
Bedrijfsvoering - A.B.

7

Aanwijzigingsbesluit belastingen (heffing en invordering)
Besluit
De 2e wijziging van het "Besluit aanwijzing heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar
en medewerkers belastingen" vast te stellen.
Bedrijfsvoering - I.K.

8

Fietsoplaadpunten in de openbare ruimte
Besluit
1. Kennis te nemen van de notitie fietsoplaadpunten in de gemeente Dalfsen;
2. In te stemmen met de aanleg van een openbaar fietsoplaadpunt bij het
gemeentehuis als pilot en het gebruik te monitoren;
3. De gemeenteraad te informeren via het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling: R.L.

9

Ontwerpbestemmingsplan Schoolweg 2
Besluit
1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerpbestemmingsplan "12e herziening
bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, Schoolweg 2";
2. In te stemmen met de bijgevoegde ontwikkelingsovereenkomst;
3. Het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen, te publiceren, digitaal
beschikbaar te stellen en toe te sturen aan de betrokken overheidsinstanties.
4. De raad via het RIS over het besluit te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling: S.K.

10

Betaalgedrag 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van de betaalanalyse inkoopfacturen 2019;
2. De betaalanalyse 2019 vast te stellen;
3. De betaalanalyse te plaatsen op het RIS.
Concerncontrol: P.E.
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Beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang
Besluit
1. De Beleidsregels Toezicht en handhaving kinderopvang gemeente Dalfsen 2020
vast te stellen en daarmee de ‘Notitie handhavingsbeleid kinderopvang en
peuterspeelzalen 2012’ in te trekken;
2. In te stemmen met het hanteren van het VNG-Afwegingsmodel, dat als bijlage bij de
beleidsregels is gevoegd;
3. In te stemmen met de invoering van het ‘herstelaanbod’;
4. In te stemmen met een intensivering van de inspecties bij gastouders door vanaf
1 juni a.s. gedurende een jaar het te inspecteren percentage van de gastouders te
verhogen van 5% naar 15% en in het voorjaar van 2021 te beoordelen of het zinvol
is deze intensivering te continueren;
5. In te stemmen met de werkwijze ‘Streng aan de poort’.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.B.

Vastgesteld in de vergadering van 9 juni 2020
E. Van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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