Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

22-09-2020
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

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De besluitenlijst is akkoord.

3

Analyse Jeugdzorg 2019
Besluit
1. Kennisnemen van de analyse jeugdzorg over het jaar 2019 en in te stemmen met de
conclusies en sturingsmogelijkheden;
2. De raad met bijgevoegd memo via het RIS te informeren over de analyse jeugdzorg
2019;
3. Sturingsmogelijkheden betrekken bij de uitvoering van het projectplan Grip op
sociaal domein.
Maatschappelijke Ondersteuning - N.V.

4

Debiteurenbeleid Participatiewet 2020
Besluit
1. Het debiteurenplan Participatiewet gemeente Dalfsen 2020 vast te stellen;
2. Het debiteurenplan gemeente Dalfsen 2016 in te trekken.
Maatschappelijke Ondersteuning - R.B.

5

Ontwikkelingsovereenkomst Oosterhulst 5, bouw schuurwoning
Besluit
1. Instemmen met het aangaan van een overeenkomst met de aanvrager en de
eigenaren van het perceel Den Hulst 7 voor het realiseren van een tweede woning
op het perceel Oosterhulst 5;
2. De zakelijke inhoud van de overeenkomst op de daarvoor publiekrechtelijk
aangewezen wijze bekend maken.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

6

Herijkte planning Omgevingswet
Besluit
1. Kennis te nemen van de herijkte planning Omgevingswet.;
2. De raad over de herijkte planning te informeren middels een memo van B&W aan de
raad.
Visie & Strategie - M.G.

7

Werken onder de Omgevingswet (op hoofdlijnen)
Besluit
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de Visualisatie Werken onder de
Omgevingswet en de bijbehorende toelichting;
2. Bijgevoegde mededeling van B&W aan de raad (incl. bijlagen) informerend op het
RIS te plaatsen.
Visie & Strategie - M.G.

8

Beëindiging van het recht van opstal vanwege het opheffen van de
beheerstichting
Besluit
1. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen akte van afstand opstalrecht over het
door de gemeente verleende recht van opstal aan de Stichting Algemeen
Verenigingsgebouw Ankum;
2. In te stemmen met het uitvoeren van een ambtelijke quick scan voor de locatie van
het verenigingsgebouw om de ontwikkelmogelijkheden van de locatie te bepalen;
3. Aan de raad te vragen, via de reguliere bestuur rapportage (P&C cyclus), budget
beschikbaar te stellen voor de onderhoudskosten (€ 4.000,-- per jaar).
Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R.

9

Algemene ledenvergadering VNG
Besluit
1. Conform voorstel de pre-adviezen te volgen zoals opgenomen in de annotatie;
2. De motie 8b ‘Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is
noodzaak? ‘ mede in te dienen;
3. De motie 8c ‘Kreeften’ niet mede in te dienen; ondanks het ontvangen verzoek
hierover;
4. Over moties die bekend worden na bespreking in het college van 22 september de
secretaris de vrijheid te geven het pre-advies van het VNG te volgen, tenzij hier
ambtelijk twijfels over bestaan. Dan wordt er opnieuw geschakeld met betreffende
portefeuillehouder, cq het college.

10

Starterslening
Besluit
Het college stemt in met het gewijzigde raadsvoorstel en besluit omtrent de
starterslening.
Ruimtelijke Ontwikkeling – B.B.
Vastgesteld in de vergadering van 29 september 2020
E. van Lente
Burgemeester

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