Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

13-10-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
E. van Lente J. Uitslag, A. Schuurman en H. van der Woude
R. van Leeuwen

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Akkoord

3

Beslissing op bezwaar Langsweg 35 in Lemelerveld
Besluit
Het bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom, overeenkomstig het
advies van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren.
Publieksdienstverlening - E.B.

4

Deelname pilots in het kader van de nieuwe wet Inburgering
Besluit
1. Deel te nemen aan de pilot van Base to Work voor maximaal 15 klanten;
2. De kosten voor de uitvoering van de pilot van Base to Work te dekken uit
het invoeringsbudget inburgering;
3. De kosten voor begeleiding van werkgever/werknemer na uitstroom te dekken uit de
post re-integratie;
4. Deel te nemen aan de 'Brugklas' pilot van ITTA en Schuiling consultancy;
5. De kosten voor de pilot te dekken uit het invoeringsbudget inburgering;
6. De raad via een informerende memo op het RIS te informeren over genoemde pilots.
Maatschappelijke Ondersteuning - R.H.

5

Evaluatie project bruggenbouwers
Besluit
1. Kennis te nemen van de evaluatie en beëindiging van het project 'Bruggenbouwers'
van Saam Welzijn;
2. De evaluatie met bijgevoegde mededeling aan de raad ter informatie op het RIS te
plaatsen.
Maatschappelijke Ondersteuning - R.H.

6

Kadernota Verbonden Partijen 2021
Besluit
1. kennis te nemen van de evaluatienota Verbonden Partijen 2020;
2. In te stemmen met de 'Kadernota Verbonden Partijen 2021", waarin de volgende
wijzigingen worden voorgesteld:
• Intrekken van het mandaatbesluit voor het indienen van zienswijze op
begroting(swijzigingen) van verbonden partijen door het college;
• Aan het einde van iedere raadsperiode alleen een evaluatie uit te voeren van de

raads- en gemengde regelingen;
• In de paragraaf verbonden partijen in de begroting en jaarstukken een vierde
categorie verbonden partijen "Overige verbonden partijen" op te nemen.
3. Beide nota's ter vaststelling aan te bieden aan de Raad en
4. De raad voor te stellen de 13e wijziging van het mandaatstatuut in te trekken.
Concerncontrol - A.v.E.
7

Hondenbeleid in de kernen: evaluatie en actualisatie visie
Besluit
1. In te stemmen met de rapportage “Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en
actualisatie visie” en deze door bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming voor te
leggen aan de Gemeenteraad;
2. De gemeenteraad voor te stellen de uitvoering van het hondenbeleid te continueren,
met inachtneming van de geactualiseerde visie en de adviezen uit de evaluatie
totdat de omgevingsvisie is vastgesteld.
Openbare Ruimte - P.N.

8

Subsidieplafond en leges kinderopvang
Besluit
1. Voor het jaar 2021 een subsidieplafond in te stellen voor reguliere peuteropvang en
voorschoolse educatie (VE) samen, ter hoogte van € 216.000,-;
2. De bijgevoegde '1e wijziging Beleidsregels subsidie peuteropvang en VE 2020' vast
te stellen;
3. Bij het vaststellen van de Legesverordening 2021 de raad voor te stellen over te
gaan tot het heffen van leges voor de registratie van een nieuwe
kinderopvangvoorziening ter hoogte van de kosten van de hiervoor benodigde GGD
inspectie;
4. De raad te informeren middels bijgevoegde memo.
5. Kennis te nemen van bijgevoegd overzicht van leges kinderopvang in de regio.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.B.

9

Vaststellen grondexploitatiebegroting locatie Zwaluwlaan 23 (v.m.
Agnietencollege)
Besluit
De raad voor te stellen de grondexploitatiebegroting voor de bouwlocatie voormalig
schoolgebouw Agnietencollege (Zwaluwlaan 23) vast te stellen
Ruimtelijke Ontwikkeling - H.L.

10

Uitvoeringsplan duurzaamheid 2021-2022 - Akkoord
Besluit
1. Het uitvoeringsplan duurzaamheid 2021-2022 vast te stellen;
2. De raad over dit plan te informeren via bijgevoegd raadsvoorstel.
Ruimtelijke Ontwikkeling: L.H.
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11

Weigering verklaring van geen bedenkingen, off the grid recreatiehuisje
Landschap Overijssel/ByMolle
Besluit
De raad voorstellen om een definitief besluit te nemen over de gevraagde verklaring
van geen bedenkingen voor het project ‘off the grid recreatiehuisje Zuidelijke Vechtdijk’
aan de hand van bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit en de opgestelde nota van
zienswijzen.
Publieksdienstverlening - R.P.

12

Halfjaarrapportage 1e helft 2020 sociaal domein
Besluit
1. In te stemmen met de eerste halfjaarrapportage sociaal domein 2020;
2. Kennis te nemen van de concept versie nieuwe stijl halfjaarrapportage sociaal
domein;
3. In te stemmen met het voorleggen van de concept nieuwe stijl halfjaarrapportage
sociaal domein aan de raad ter vervanging van de bestaande halfjaarrapportage;
4. De raad te informeren door middel van plaatsing van de eerste halfjaarrapportage
sociaal domein 2020 en de concept versie nieuwe stijl halfjaarrapportage als bijlage
bij een memo voor de raad
Maatschappelijke Ondersteuning - K.B.

13

Herbenoeming (plaatsvervangend)stadsbouwmeester en voordracht 2 leden als
plaatsvervangend deskundige architectuurhistorie voor de
monumentencommissie
Besluit
De raad voor te stellen vanaf 1 januari 2021, voor de transitieperiode tot de
inwerkingtreding van de Omgevingswet, met hierbij een uiterlijke termijn van 3 jaar:
1. De heer ir. R. Bosch opnieuw te benoemen als stadsbouwmeester;
2. De heer ir. M. Eijkelkamp opnieuw te benoemen als plaatsvervangend
stadsbouwmeester.
In te stemmen om:
3. Per direct het gestopte plaatsvervangend lid architectuurhistorie
M. van Hellemondt
van de monumentencommissie te vervangen voor:
• Plaatsvervangend lid, deskundige architectuurhistorie H. Geerdink, en
• Plaatsvervangend lid, deskundige architectuurhistorie P. Dijkstra- Schilders.
Publieksdienstverlening - R.P.

14

Reactie op vragen raadsleden n.a.v. ingekomen stukken
Besluit
In te stemmen met bijgevoegd raadsmemo, waarin de antwoorden van het college aan
de raad zijn beschreven n.a.v. drie raadsvragen over enkele ingekomen stukken.
Maatschappelijke Ondersteuning: R.B.
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15

Orange the World 2020 Dalfsen
Besluit
1. Kennis te nemen van de memo 'Wereldwijde Orange the World campagne'.
2. De raad te informeren via document informatie voor de raad 'Wereldwijde Orange
the World campagne'
Publieksdienstverlening - A.P.

Vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 2020
E. van Lente
Burgemeester

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