Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

06-10-2020
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
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3

Verzoek meewerken aan realiseren van een recreatieve voorziening op het
perceel tegenover Knuvendijk 12
Besluit
1. Niet meewerken aan en herziening van het bestemmingsplan Buitengebied om
het realiseren van een recreatieve verblijfplaats op het perceel kadastraal bekend
gemeente Dalfsen, sectie F, nummer 7497, plaatselijk bekend tegenover het perceel
Knuvendijk 11 en 12 in Lemelerveld mogelijk te maken.
2. De indieners van het verzoek informeren via bijgevoegde conceptbrief en in een
persoonlijk gesprek.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

4

Verkeersongevallencijfers 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van het advies over de verkeersongevallencijfers 2019.
2. Vast te stellen dat de cijfers aanleiding geven tot het nader uitwerken van de
risicoanalyse verkeersveiligheid.
3. De raad te informeren via het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling - R.L.

5

Initiatieven uit de samenleving 2020
Besluit
1. Subsidie toe te kennen voor Molen de Massier op basis van de voormalige
subsidieregeling Kansenpot.
2. Subsidie op basis van de beleidsregels: 'Initiateven uit de samenleving' toe
te kennen voor de subsidieaanvragen van:
- Kulturhus de Spil voor het project De Pluktuin
- PCI Emmanuel voor de uitvoering van theatervoorstelling "Zie de Mens"
- Kulturhus de Spil voor het project Talenthus op basis van de hardheidsclausule.
3. De subsidieaanvragen op basis van de beleidsregels: 'Initiateven uit de samenleving'
af te wijzen van de indieners:
- Den Hulst moet Veilig
- Anjerpunt Hoonhorst voor routefolders
- Polyhymnia voor een jubileumweekend
4. De subsidieaanvraag van St. tot Herstel en Behoud van de voormalig Synagoge
Dalfsen toe te kennen op basis van de hardheidsclausule.
Maatschappelijke Ondersteuning - M.R.

6

Verkenning toekomstige vervanging kunstgrasvelden en semi-waterveld
Besluit
1. kennis te nemen van de Notitie kunstgrasvelden .
2. het onderzoek naar de vervanging van kunstgasvelden als volgt te prioriteren:
- te starten met de uitwerking ten behoeve van de vervanging van de kunstgras
voetbalvelden en op basis hiervan medio 2021 besluitvorming door de
gemeenteraad plaats te laten vinden middels een raadsvoorstel en kredietvoorstel;
- in 2022 de vervanging van het semi-waterhockeyveld met oefenveld uit te werken;
- in 2026 de vervanging van het kunstgras korfbalveld uit te werken;
3. bij het onderzoek naar de vervanging van de kunstgras voetbalvelden begin 2021
de volgende punten uit te werken:
- bepalen jaar van noodzakelijke vervanging
- consequenties wet- en regelgeving
- de variant non infill
- noodzaak vervanging in relatie met aanwezige capaciteit.
4. via bijgevoegde memo de gemeenteraad te informeren.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

7

Toetreding Zwartewaterland tot GR SSC-ONS
Besluit
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. Kennis te nemen van het toetredingsverzoek van de gemeente Zwartewaterland
tot de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service
Centrum ONS;
2. Vast te stellen dat aan de voorwaarden tot toetreding wordt voldaan zoals
weergegeven in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling;
3. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college tot toetreding van de
gemeente Zwartewaterland aan de gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS met ingang van
1 januari 2021.
Bedrijfsvoering - W.d.V.

8

Damoclesbeleid gemeente Dalfsen 2020
Besluit
1. De burgemeester stelt het 'Damoclesbeleid gemeente Dalfsen 2020' vast.
2. De burgemeester trekt het huidige 'Damoclesbeleid gemeente Dalfsen' in.
3. Het college neemt kennis van het door de burgemeester vastgestelde
'Damoclesbeleid gemeente Dalfsen 2020'.
4. De raad wordt per memo geïnformeerd over het vastgestelde 'Damoclesbeleid
gemeente Dalfsen 2020'.
Publieksdienstverlening - A.P.
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9

Winterterrassen
Besluit
- Het realiseren van een winterterras bij de horeca tijdelijk te gedogen onder de
voorwaarden die de Veiligheidsregio IJsselland heeft opgesteld.
- De gedoogbeschikkingen voor de tijdelijke uitbreiding van de terrassen te verlengen
naar 1 april 2021.
Publieksdienstverlening: A.L.

10

Programmabegroting 2021-2024
Besluit
1. De raad voor te stellen de meerjarenbegroting 2021 - 2024 vast te stellen
waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om tot een sluitende
begroting te komen:
- de voorgestelde invulling van de ombuigingen;
- de stelpost ambities Raad volledig wordt ingezet ter dekking van het tekort;
- in lijn met het landelijk beleid de incidentele extra opbrengsten van Jeugd
(voor 2019 t/m 2021) ook in 2024 zijn opgenomen;
- € 0,5 mln wordt onttrokken aan de "algemene reserve vaste buffer" en
toegevoegd wordt aan de algemene reserve vrij besteedbaar miv 1 januari
2021.
- de inzet van de algemene reserve vrij besteedbaar tbv de spreiding van het
vastrechttarief voor afval is teruggedraaid;
- de stelpost loon- prijs compensatie Sociaal Domein wordt ingezet voor de
indexatie WMO en Jeugdzorg;
- de stelpost loon- prijs compensatie wordt ingezet ter dekking van diverse
indexaties vanuit de PPN;
2. De raad voor te stellen de kredieten voor het jaar 2021 uit het investeringsplan
2021 - 2024 beschikbaar te stellen
3. De raad voor te stellen het saldo van de september circulaire 2020 ter
verrekenen met het meerjarensaldo en de begroting 2020 - 2024 daarop te
wijzigen.
4. De notitie Corona ter kennisname aan de raad aan te bieden;
5. De raad voor te stellen de notitie kostendekkendheid vast te stellen en de
begroting conform te wijzigen.
6. De raad de voorstellen "niet ombuigen" ter kennisname aan te bieden.
7. Het persbericht vast te stellen.
Bedrijfsvoering - E.S.
Vastgesteld in de vergadering van 13 oktober 2020
E. van Lente
Burgemeester

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