Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

09-06-2020
9:30 - 12:00
Spreekkamer 6
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
De besluitenlijst is akkoord.

3

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Sephora Ltd.
Besluit
Conform het advies van de vaste commissie van advies voor bezwaarschriften het
bezwaarschrift van Sephora Ltd. ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
Publieksdienstverlening - E.B.

4

Assurancerapportage Onafhankelijke Auditor ENSIA collegeverklaring en
bijlagen 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van bijgevoegde Assurancerapportage van de auditor en de door
de auditor gewaarmerkte vastgestelde collegeverklaring ENSIA en bijlagen SUWInet
en DigiD (bijlage 1, 2, 3, 4 en 5);
2. De door de auditor afgegeven Assuranceverklaring en de door de auditor
gewaarmerkte collegeverklaring en bijlagen SUWInet en DigiD (bijlage 1, 2, 3,
4 en 5) vertrouwelijk te publiceren op het RIS (horizontale verantwoording).
Bedrijfsvoering – L.K.

5

Ombouw handbalveld Lemelerveld tot beachcourtveld
Besluit
1. Akkoord te gaan met ombouw handbalveld Lemelerveld tot beachcourtveld;
2. Na afronding aanleg de huidige overeenkomst aan te passen op basis van werkelijke
kosten en nieuw gebruik.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

6

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Hooiweg
Besluit
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van
het zonnepark Hooiweg in Dalfsen op percelen nabij de Hooiweg en
Marshoekersteeg;
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.K.

7

Aanpassen van de Beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied
van de Gemeente Dalfsen
Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Beleidsregels Ontwikkelen
met Kwaliteit in het Buitengebied van de Gemeente Dalfsen;
2. Bijgevoegd raadsvoorstel ter bespreking aan de raad voor te leggen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

8

Ontwerp bp 14e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen,
woningbouw noordzijde Wieken
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 14e herziening Chw
bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, woningbouw noordzijde Wieken en het
beeldkwaliteitsplan;
2. Het ontwerpbestemmingsplan samen met het beeldkwaliteitsplan ter inzage te
leggen;
3. De raad via het RIS te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling - H.L.

9

Beleidsregels subsidie peuteropvang en VE
Besluit
1. De Beleidsregels subsidie peuteropvang en VE 2020 gemeente Dalfsen vast te
stellen en daarmee de ‘Beleidsregels ‘subsidie peuteropvang en VVE gemeente
Dalfsen’ in te trekken;
2. Kennis te nemen van het memo ‘invoering 16 uur voorschoolse educatie’,
dd. 23 april 2020;
3. Ermee in te stemmen om vanaf 1 augustus 2020 het landelijk maximum uurtarief
voor de kinderopvangtoeslag te hanteren als maximum subsidiabel uurtarief voor
een (VE) peuterplaats;
4. Ermee in te stemmen om voor het vaststellen van de ouderbijdragen gebruik te
blijven maken van de VNG adviestabel voor inkomensafhankelijke ouderbijdragen;
5. In te stemmen met het jaarbedrag voor een VE-plaats van € 733 vanaf 1 augustus
2020 tot en met 31 december 2021;
6. In te stemmen met het minimum jaarbedrag per organisatie voor VE-peuteropvang
van € 2.000,- vanaf 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2021;
7. In te stemmen met de mogelijkheid voor uw college om te bepalen dat de
ontwikkeling van de peuteraantallen aanleiding is om voor het daaropvolgend
kalenderjaar een subsidieplafond vast te stellen;
8. Op basis van artikel 22 van de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen
2013 (hardheidsclausule) af te wijken van de artikelen 7, 11 lid 3 en 14 lid 1 van de
Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.B.

10

Beantwoording schriftelijke vragen D66
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de technische vragen van de fractie van D66
over het overeind houden van de culturele infrastructuur, conform bijgevoegd format in
bijlage 2.
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Maatschappelijke Ondersteuning - M.R.
11

Raadsvoorstel off the grid
Besluit
In te stemmen met het raadsvoorstel weigering ontwerp verklaring van geen
bedenkingen off the grid. En deze aan te bieden aan de gemeenteraad.

12

Maatregelen openlucht zwembaden
Besluit
1. akkoord te gaan met verruiming openingstijden door uitbreiding van het banen
zwemmen en het recreatie zwemmen, openstelling op zondagen en invoering
van de mooi weer regeling
2. akkoord te gaan met het opstarten van zwemlessen voor A-vergevorderden,
B en C-diploma op basis van tarief zwemleskaart van € 51,60.
3. De nieuwe openingstijden en doelgroepen via bijgevoegd overzicht vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2020
E. Van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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