
 

Besluitenlijst College 
Datum 03-05-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie B & W kamer 

Voorzitter E. van Lente 

Aanwezigen R. van Leeuwen,  E. van Lente,  A. Schuurman,  J. Uitslag en H. van der  Woude 
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Raadsvragen en raadsinformatie 

Besluit: 

Het college besluit de raad te informeren over: 

-  Het integraal Veiligheidsplan Vechtdal. 

 

2 

 

Uitnodigingen 

 

3 

 

Besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: 

De besluitenlijst is akkoord. 

 

4 

 

Jaarstukken 2021  

Besluit: 

Het college behandelt in 1e termijn de jaarstukken 2021. De jaarstukken worden ter 

vaststelling geagendeerd voor de college vergadering van 17 mei 2022. 

 
Bedrijfsvoering – A.R. 
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Perspectiefnota 2023 - 2026   

Besluit: 

Het college bespreekt in 1e termijn de perspectiefnota. De perspectiefnota wordt ter 

vaststelling aangeboden in de collegevergadering van 17 mei 2022. 

 

Bedrijfsvoering – A.R. 
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GBLT jaarrekening 2021, 1e begrotingswijziging 2021, kadernotitie 2023 en 

begroting 2023  

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van GBLT; 

2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2022 van GBLT en de lagere  

    bijdrage aan GBLT van € 16.000 mee te nemen bij de opstelling van de  

    2e bestuursrapportage; 

3. Kennis te nemen van de kadernotitie 2023 van GBLT; 

4. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 - 2026 van GBLT; 

5. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de eerste  

    begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van GBLT; 

6. De raad hierover te informeren via bijgaande raadsmemo. 

 

Bedrijfsvoering - A.v.E. 
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Begroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst IJsselland   

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en het voorlopig jaarverslag 2021 van de 

    Omgevingsdienst IJsselland; 

2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en  

    besteding rekeningresultaat 2021 van de Omgevingsdienst IJsselland; 

3. De raad via bijgevoegde memo op het RIS te informeren. 

 

Publieksdienstverlening - M.B. 
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Huurovereenkomst opvang vluchtelingen Oekraïne  

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de huurovereenkomst voor de huur van chalets op camping  

    Tolhuis in Dalfsen voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne; 

2. Geheimhouding op te leggen, zoals bedoeld in artikel 55 lid 1 Gemeentewet, ten  

    aanzien van de bijlage huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R. 
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Overdracht voormalige gemeentehuis Nieuwleusen   

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met het vestigen van een opstalrecht ten behoeve van de Stichting  

    Het Grammofoonmuseum voor de duur van 30 jaar; 

2. Akkoord te gaan met het verstrekken van een eenmalige bijdrage van € 35.500,--  

    t.b.v. de plaatsing van een lift en duurzaamheidsmaatregelen in het gebouw; 

3. Akkoord te gaan met de bepalingen over het onderhoud van het gebouw zoals is  

    vastgelegd in de concept akte van opstal in artikel 6 onder f; 

4. Akkoord te gaan met een retributie van € 0,-- per jaar; 

5. De inventaris van de voormalige raadszaal/huidige trouwzaal als geheel in bruikleen  

    over te dragen aan het Grammofoonmuseum volgens bijlage 2 en de overige  

    gebruiksinventaris (vaatwasmachine, koelkast, koffiezetapparaat e.d.) om niet over  

    te dragen aan het Grammofoonmuseum; 

6. De objecten uit bijlage 3 te schenken / in bruikleen te geven aan de Historische  

    Vereniging volgens de opgave in deze bijlage; 

7. De raad via bijgevoegde raadsmemo te informeren. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R. 
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Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2022   

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2022 van de provincie  

    Overijssel; 

2. De raad over het totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2022 van de Provincie  

     Overijssel te informeren via bijgevoegde raadsmemo. 

 

Concerncontrol - M.v.d.L. 
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Pilot POH-Jeugd GGZ huisartsenpraktijk Lemelerveld   

Besluit: 

1. Te starten met een pilot praktijkondersteuner (POH) -Jeugd GGZ bij de  

    huisartsenpraktijk Lemelerveld voor de duur van één jaar; 

2. Voor de pilot maximaal € 40.000 ter beschikking te stellen; 

3. De raad hierover te informeren door het plaatsen van bijgevoegde raadsmemo in  

    het RIS. 

 

Maatschappelijke Ondersteuning -M.Z. 

 
Vastgesteld in de vergadering van 10 mei  2022 
 
E. van Lente                    H.J. van der Woude 

Burgemeester                  Waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur 

 
 

 


