Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

17-11-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
E. van Lente, J. Uitslag, R. van Leeuwen, A. Schuurman en H. van der Woude

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De besluitenlijst is akkoord.

3

Vestigen voorkeursrecht door gemeenteraad
Besluit
De gemeenteraad voor te stellen een (definitief) voorkeursrecht te vestigen voor een
periode van drie jaar op de percelen kadastraal bekend gemeente Dalfsen, Sectie K,
nummers 9076 en 9078, en gelegen aan de Pastoriestraat.
Ruimtelijke Ontwikkeling - A v.d.N & D.R.

4

Samenwerkingsovereenkomst Regiodeal onderdeel Vechtdal
Besluit
1. Het college neemt kennis van het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ en besluit
tot het aangaan van de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst met
gebiedspartners;
2. De burgemeester besluit ingevolge artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet, de
heer J. Uitslag, wethouder te volmachtigen tot het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst;
3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde memo, incl. de bijlage met de
samenwerkingsovereenkomst en de financiële cijfers.
Ruimtelijke Ontwikkeling - W.v.d.P.

5

Verlenging bodemkwaliteitskaart regio IJsselland
Besluit
In te stemmen met de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart voor de regio IJsselland
met een geldigheidsduur tot en met 2023.
Ruimtelijke Ontwikkeling - T.M.

6

Voorgenomen fusie OOZ en Stichting De Ambelt
Besluit
1. Het op grond van artikel 66b, tweede lid onder j van de Wet op de expertisecentra
vereiste advies te geven over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie;
2. Positief te adviseren op de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) en de Stichting Orthopedagogisch
Centrum De Ambelt;
3. De beide besturen via bijgevoegde brief over uw advies te informeren;
4. De gemeenteraad via bijgevoegde memo te informeren.
Maatschappelijke Ontwikkeling - L.K.

7

Schriftelijke vragen art. 32 PvdA m.b.t. analyse en kosten jeugdzorg en
onderzoek Follow the Money
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen artikel 32 van de
fractie van de PvdA naar aanleiding van onderzoek en publicatie van Follow the Money
naar kosten van jeugdzorg bij gemeenten, conform bijlage 2 bij dit voorstel.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.G.

8

Samenwerkingsovereenkomst Wonen gemeente Dalfsen 2021 - 2025
Besluit
1. Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Wonen gemeente Dalfsen
2021-2025;
2. De burgemeester besluit voor zover het de eigen bevoegdheid betreft ingevolge
artikel 17, tweede lid van de Gemeentewet, de heer A. Schuurman, wethouder te
volmachtigen tot het ondertekenen van de onderhavige samenwerkingsovereenkomst.
Maatschappelijke Ondersteuning - R.B. - Ruimtelijke Ontwikkeling - B.B.

9

Toekomstvisie beschermd wonen
Besluit
1. Kennis te nemen van de regionale toekomstvisie beschermd wonen en deze toe te
passen in de uitwerking van de lokale plannen;
2. De regionale visie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad via het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.V.

10

Voortgang Goed Goan: voorbereiding introspectiesessies
Besluit
1. Kennis te nemen van de voortgang traject Goed Goan;
2. In te stemmen het presidium, de gemeenteraad en aansluitend het management te
informeren.
Visie & Strategie - N.S.
Vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020
E. van Lente
Burgemeester

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