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1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Akkoord.

3

Halfjaarrapportage sociaal domein tweede helft 2019
Besluit
1. In te stemmen met de tweede halfjaarrapportage sociaal domein 2019;
2. De raad te informeren door middel van plaatsing van de tweede halfjaarrapportage
sociaal domein 2019 en bijlagen (het jaarverslag Saam welzijn 2019 en het kort
jaarverslag Saam welzijn 2019) op het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - K.B.

4

Regeling compensatie ouderbijdragen kinderopvang corona-crisis
Besluit
1. Artikel 10 Hardheidsclausule van de ‘Beleidsregels subsidie peuteropvang en VVE’
toe te passen en te zorgen voor compensatie aan alle ouders zonder
kinderopvangtoeslag, van de ouderbijdragen voor peuteropvang en voorschoolse
educatie die zij betaald hebben vanaf 16 maart 2020 tot de volledige opstart
basisonderwijs en buitenschoolse opvang (BSO) op 8 juni 2020, tot de maximum
uurprijs voor de kinderopvangtoeslag.
2. Artikel 29 Hardheidsclausule van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand Dalfsen 2020
toe te passen en te zorgen voor compensatie van de ouderbijdragen die betaald zijn
voor opvang van kinderen met een SMI-indicatie, van 16 maart 2020 tot de volledige
opstart basisonderwijs en buitenschoolse opvang (BSO) op 8 juni 2020, tot de
maximum uurprijs voor de kinderopvangtoeslag;
3. Hiertoe de ‘Regeling compensatie ouderbijdragen kinderopvang gedurende coronacrisis’ vast te stellen.
4. Bijgevoegde brief ‘compensatie ouderbijdragen kinderopvang voor ouders zonder
kinderopvangtoeslag’ vast te stellen.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.B.

5

Principeverzoek Zennepweg 15 en 17
Besluit
1. Niet mee te werken aan de omzetting van wonen naar een bedrijfsbestemming op
het perceel Zennepweg 17 en aan te sturen op verplaatsing van het autobedrijf naar
’t Febriek Zuid II;
2. In principe mee te werken aan de verplaatsing van de woning van de Zennepweg 15
naar een onbebouwd perceel tussen Zennepweg 17 en 21;
3. Niet mee te werken aan het toestaan van een kangoeroe woning;
4. De raad over uw besluiten te informeren via het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling - W.v.d.P.

6

Reactie Omgevingsvisie Horizon 2040 gemeente Raalte
Besluit
1. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief;
2. De raad via bijgevoegde memo informeren op het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

7

Jaarverslag en Jaarrekening 2019 Veiligheidsregio IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 van Veiligheidsregio
IJsselland;
2. De raad via het RIS te informeren;
3. Eventuele reacties op de stukken via de portefeuillehouder kenbaar te maken bij de
vaststelling van de stukken in de vergadering van het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio op 24 juni 2020.
Bedrijfsvoering - R.H.

8

Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden AIV ZKO 2019
Besluit
1. In te stemmen met het van toepassing verklaren van de Algemene
inkoopvoorwaarden, Zwolle Kampen Overijssel 2019 AIV ZKO), zoals deze door
Zwolle, Kampen en Overijssel in 2019 zijn vastgesteld en deze vast te stellen.
2. Met het vaststellen van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zwolle Kampen
Overijssel 2019, de algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen september
2015 in te trekken.
3. Te bepalen dat deze algemene inkoopvoorwaarden inwerking treden vanaf 1 juli
2020.
bedrijfsvoering - H.T.

9

Raadnotitie bij PPN over de meicirculaire 2020
Besluit
1. Kennis te nemen van de meicirculaire 2020 gemeentefonds en van de effecten
daarvan voor de gemeentebegroting 2020 en voor de Perspectiefnota 2021 - 2024
zoals beschreven in bijgaande notitie;
2. De bijgevoegde notitie aan de gemeenteraad over de meicirculaire (incl.
begrotingswijziging) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen als aanvulling op
de PPN 2021 - 2024, waaronder het voorstel tot het instellen van de genoemde
uitgavenstelpost voor de nieuwe decentralisatie-uitkeringen.
bedrijfsvoering - H.d.W.
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10

Intern controleplan 2020-2021
Besluit
1.Vaststellen van het intern Controleplan 2020-2021;
2. Het intern controleplan 2020-2021 ter informatie te delen met de raad.
Concerncontrol - P.E.
Vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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