Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

14-07-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
W. Guldemond, R. van Leeuwen, E. van Lente en A. Schuurman
H. Berends, H. van der Woude en J. Uitslag

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De besluitenlijst is akkoord

3

Reactie Toezegging T 908/ volume vervangingsinvesteringen
Besluit
1. In te stemmen met de reactie op de toezegging T 908 / volume
vervangingsinvesteringen;
2. De raad met bijgaande memo via het RIS hierover te informeren.
Openbare Ruimte - W.G.

4

Aanleg glasvezelnetwerk in de kernen Hoonhorst, Oudleusen en Nieuwleusen
Besluit
1. De raad te informeren, middels een memo, over de stand van zaken van de aanleg
glasvezelnetwerk in de kernen Hoonhorst, Oudleusen en Nieuwleusen.
2. De financiële gevolgen mee te nemen in de 2de berap.
Openbare Ruimte - F.v.W.

5

Aanwijzen ambtenaren voor afnemen Verklaring onder Ede / belofte (VOE
Besluit
Met ingang van 01 augustus 2020 aan te wijzen als ambtenaren die bevoegd zijn om
verklaringen onder eed of belofte (VOE) af te laten leggen:
•A.de Weerd-Praas
•A.Dekker
•G.Engel
•E.Gubbels-Ekkelenkamp
•G.Gharnagharyan
•L.F.Keizer
•K.G.Winkels-van Eerbeek
•W.G.M.Westemeijer-Schoot Uiterkamp
•H.van Scheepen
•J.H.Ramaker-Schippers
•W.H.Schaapman
•K.E.M.Kempers
Publieksdienstverlening - A.D./E.G.

6

Aanwijzen ambtenaren van de Burgerlijke stand (absen)
Besluit
Onderstaande personen eenmalig aan te wijzen als ambtenaar van de Burgerlijke
stand. De aanwijzing geldt voor de periode waarin zij bij de gemeente Dalfsen
werkzaam zijn.
•A. de Weerd-Praas
•A.Dekker
•G.Engel
•E.Gubbels-Ekkelenkamp
•G.Gharnagharyan
•L.F.Keizer
•K.G.Winkels-van Eerbeek
•W.G.M.Westemeijer-Schoot Uiterkamp
•H.van Scheepen
•J.H.Ramaker-Schippers
•W.H.Schaapman
•K.E.M.Kempers
Publieksdienstverlening - A.D./E.G.

7

Motie 'opvang van vluchtelingenkinderen'
Besluit
1. Uitvoering te geven aan de motie van de raad door bijgaande brief te versturen aan
de verantwoordelijk staatsecretaris;
2. De initiatiefnemers (stichting Vluchteling) op de hoogte te stellen van de motie en de
verstuurde brief;
3. De brief met bijgevoegd memo aan de raad op het RIS te plaatsen
Maatschappelijke Ondersteuning - R.H.

8

Doorwerkingsonderzoeken rekenkamercommissie grondexploitatie en
intergemeentelijke samenwerking
Besluit
1. Kennis te nemen van de doorwerkingsonderzoeken "grondexploitatie en
intergemeentelijke samenwerking";
2. In te stemmen met de bestuurlijke reacties op de doorwerkingsonderzoeken;
3. De bestuurlijke reactie te verzenden naar de rekenkamercommissie Dalfsen.
Concerncontrol - A.v.E.

9

Verbreding gebruik sportaccommodaties naar maatschappelijke doeleinden
Besluit
1. Het voornemen uit te spreken om het toegestane gebruik van sportaccommodaties
naast sport uit te breiden naar maatschappelijke doeleinden.
2. Deze denkrichting mee te nemen bij het ontwikkelen van de Omgevingsvisie en het
Omgevingsplan.
3. De raad via een mededeling van B&W aan de raad te informeren over het
voornemen van het college om het toegestane gebruik van sportaccommodaties uit
te breiden naar maatschappelijke doeleinden
Visie en Strategie -M.G.-v.d.L
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10

Offerte onderzoek door ICS naar de Spil
Besluit
1. In te stemmen met de offerte van ICS;
2. De financiële middelen ad € 25.000 incidenteel bij te ramen via de tweede berap
2020;
3. De mogelijke financiële gevolgen van de evaluatie als ontwikkeling te noemen in de
begroting 2021-2024.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.B.

11

Consultatiebureau en infopunt Lemelerveld
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van het memo 'consultatiebureau
en infopunt Lemelerveld 2020';
2. Het Consultatiebureau Lemelerveld te verhuizen naar het Kulturhus |
De Mozaïek;
3. Het memo 'consultatiebureau en infopunt Lemelerveld 2020' via
bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad aan te bieden.
Maatschappelijke Ontwikkeling - K.B.
Vastgesteld in de vergadering van 21 juli 2020
E. van Lente
Burgemeester

W. Guldemond
(Loco-) gemeentesecretaris
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