Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

08-09-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
E. van Lente, R. van Leeuwen, J. Uitslag, A. Schuurman en H. van der Woude

1

Uitnodigingen
Besluit
Er zijn geen uitnodigingen.

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Tweede bestuursrapportage 2020
Besluit
1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2020;
2. De tweede bestuursrapportage 2020 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad
en de raad voor te stellen:
a. De tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
b. Het incidentele voordeel van deze rapportage vast te stellen op € 822.000 en
dit bedrag ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2020;
c. De begroting 2020 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde
18e begrotingswijzing, conform de tabellen in het hoofdstuk Financiële
samenvatting (van het boekwerk "2e bestuursrapportage 2020");
d. Het krediet Wegenschaaf ad. € 27.500 af te ramen en de afschrijvingslasten
te verwerken in de begroting 2021-2024;
e. Het krediet Joskin Kipper ad. € 62.000 af te ramen en de lagere
afschrijvingslasten te verwerken in de begroting 2021-2024.
Bedrijfsvoering: J.v.d.H.

4

Inzet reserve sociaal domein tbv Grip op sociaal domein
Besluit
1. Om het totale restant van de Reserve Sociaal Domein in te zetten ten behoeve van
de uitvoering 'Grip op sociaal domein';
2. De gemeenteraad via de 2e berap 2020 te informeren over de inzet van de Reserve
Sociaal Domein.
Maatschappelijke Ondersteuning: K.L.

5

Wijziging onderzoeksverordening
Besluit
1. In te stemmen met de 1e wijziging van de onderzoeksverordening gemeente Dalfsen
2017;
2. De raad voor te stellen de 1e wijziging van de onderzoeksverordening gemeente
Dalfsen 2017 vast te stellen.
Concerncontrol - J.V.

6

Wijziging statuten, ontslag en benoeming bestuurders Stichting Dalfsen Werkt
Besluit
1. Per 1 september 2020 de heer J.H.J. Berends te ontslaan als bestuurder van
Stichting Dalfsen Werkt;
2. Per 1 september 2020 de heer H.J. van der Woude te benoemen als bestuurder van
Stichting Dalfsen Werkt;
3. Per 8 september 2020 het aantal bestuursleden van Stichting Dalfsen Werkt te
bepalen op twee;
4. Per 8 september 2020 artikel 5 lid 2 van de statuten van Stichting Dalfsen Werkt te
wijzigen zodat ook de waarnemend gemeentesecretaris-algemeen directeur danwel
de waarnemend directeur tot bestuurder(s) van Stichting Dalfsen Werkt benoemd
kan/kunnen worden;
5. Per 8 september 2020 de heer H.J.F.L. Meeuwsen te benoemen als 2e bestuurder
van Stichting Dalfsen Werkt;
6. De bij Nysingh advocaten-notarissen N.V. werkzame personen te machtigen om de
akte tot statutenwijziging te passeren.
Maatschappelijke Ondersteuning - A.D.

7

Vormvrije m.e.r.-beoordeling en ontwikkelingsovereenkomst herontwikkeling
recreatieterrein Op 't Holt (voorheen Bosvreugd)
Besluit
Het college en de burgemeester voor zover het een ieder bevoegdheid betreft, besluit:
1. Dat de voorgenomen herontwikkeling van recreatieterrein Op 't Holt (voorheen
bekend als Bosvreugd) geen aanleiding geeft voor het opstellen van een
milieueffectrapportage;
2. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met Bouwbedrijf van
Pijkeren voor het realiseren van de herontwikkeling van recreatieterrein Op 't Holt;
3. De zakelijke inhoud van de overeenkomst op de daarvoor publiekrechtelijke wijze
bekend te maken.
Ruimtelijke Ontwikkeling - M.G.

8

Bestuursrapportage voorjaar 2020 Omgevingsdienst IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage voorjaar 2020 van de Omgevingsdienst
IJsselland;
2. De raad via het RIS te informeren.
Publieksdienstverlening - M.B.
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9

Risicoanalyse VTH-tool
Besluit
1. In te stemmen met bijgaand offerteverzoek t.b.v. de provinciebrede aankoop van een
risicoanalyse VTH-tool voor de Omgevingsdienst-taken door middel van een
meervoudig onderhandse aanbesteding.
2. a) Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat en
volmacht te verlenen voor het aanbesteden van de levering van een risicoanalyse
VTH-tool conform de “offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool” inclusief
programma van eisen, en het nemen van de bij de aanbesteding horende
besluiten, waaronder het besluiten tot voorlopige en definitieve gunning voor de
Omgevingsdienst-taken;
b) Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat te
verlenen om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding verweer
te voeren;
c) Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door mandatering vanuit het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel aan medewerkers
van de Provincie Overijssel toe te staan.;
d) Het hierboven genoemde te verlenen mandaat/volmacht te beperken tot een
maximum van € 7.000,- (excl. BTW).
Publieksdienstverlening - M.B.

10

Startnotitie herijking subsidiebeleid
Besluit
1. Het plan van aanpak herijking subsidiebeleid vast te stellen;
2. De raad hierover te informeren met de bijgevoegde memo.
Bedrijfsvoering - W.d.V.
Vastgesteld in de vergadering van 15 september 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
Waarnemend gemeentesecretaris / Algemeen directeur
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