Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

1

07-06-2022
9:30 - 12:00
8 & W kamer
E. van Lente
R. van Leeuwen, E. van Lente, 8. Ramerman, A. Schuurman en J. Uitslag
1.

Bijpraten stand van zaken vluchtelingen, statushouders en asielzoekers
Besluit:

De burgemeester praat het college bij over de stand van zaken over opvang van
vluchtelingen en statushouders

2.1

Terugblik en voorbereiding commissie en raadsvergadering
Besluit:

Het college bespreekt de agenda voor de raadsvergadering van heden avond. College
kijkt vooruit naar de raadscommissie van 13 juni.
Burgemeester Van Lente is afwezig bij de commissievergadering van 7 juni. Vragen
zullen worden beantwoord door de portefeuillehouder Financien.

2.2

Raadsvragen en raadsinformatie
Besluit:

Geen raadsvragen of raadsinformatie besproken

2.4

Uitnodigingen
Besluit:

Geen uitnodigingen deze week

3

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:

De besluitenlijsten zijn akkoord.

4

Portefeuilleverdeling
Besluit:

De concept-portefeuilleverdeling is doorgenomen. Dit heeft tot een aantal
aanpassingen geleid. Na een reactie per mail op de aangepaste versie wordt de
portefeuilleverdeling definitief gemaakt.

5

Aanwijzing loco burgemeester
Besluit:

1. Het college van B&W wijst voor de waarneming van het ambt van burgemeester van
de Gemeente Dalfsen, bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester, aan:
Als (eerste) locoburgemeester: wethouder A. Schuurman;
Als (tweede) locoburgemeester: wethouder J.W. Uitslag;

Als (derde) locoburgemeester: wethouder A.J. Ramerman;
Als (vierde) locoburgemeester: wethouder R.W.J. van Leeuwen.
2. Hiertoe het 'Besluit aanwijzing locoburgemeester Gemeente Dalfsen 2022 - 2026'
vast te stellen.
Visie en Strategie: W.G.

6

Jaarvergadering VNG-Overijssel
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda van de ALV VNG Overijssel mei/juni 2022 en in te
stemmen met de voorstellen die worden gedaan.
Visie en Strategie: J.D.

7

Vaststelling risicoanalyse Omgevingsdienst-taken
Besluit:

1. De risicoanalysetool VTH (vergunningen, toezicht, handhaving) voor de
Omgevingsdienst-taken vast te stellen;
2. De kerngroep VTH IJsselland opdracht te geven met een voorstel te komen voor
verdere implementatie van de tool waaronder het bepalen van een ambitieniveau.
Publieksdienstverlening: M.B.

8

Klacht van de heer P.
Besluit:

1. De klachten gegrond te verklaren;
2. Een financiële genoegdoening aan te bieden voor een bedrag van€ 500,--;
3. Klager hiervan op de hoogte te stellen met de bijgevoegde (concept)brief.
Bedrijfsvoering: W.d.V.

Vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2022

E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
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