Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Afwezig

1

11-10-2022
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
E. van Lente (burgemeester), A. Schuurman (wethouder), J. Uitslag (wethouder), B.
Ramerman (wethouder), H.J. van der Woude (gemeentesecretaris) en D. van Dijken
( bestuurssecretaris).
R. van Leeuwen (wethouder)

Terugblik en voorbereiding commissie en raadsvergadering
Besluit:

1. Het college blikt terug op de commissievergadering van 10 oktober jl.
2. Het college stelt het raadsvoorstel Vervanging Kunstgrasvelden naar aanleiding van
de bespreking in de raadscommissie van 10 oktober jl. gewijzigd vast.
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Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:

De besluitenlijst is vastgesteld.

VOORSTELLEN AAN HET COLLEGE
3

Tarieven peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) 2023
Besluit:

1. Het jaarbedrag voor een VE-peuterplek gelijk te houden op het bedrag van 2022,
namelijk€ 1.173,- ;
2. Het minimum VE-jaarbedrag per organisatie gelijk te houden op€ 2.000,- ;
3. Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting het subsidieplafond voor
peuteropvang en voorschoolse educatie van het jaar 2023 vast te stellen op €
270.000,-.
Maatschappelijke Ondersteuning: A.F.
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Vervolgonderzoek zwembaden
Besluit:

De raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van het eindrapport Vervolgonderzoek zwembaden van Synarchis
en jaarverslag 2022;
2. In te stemmen met de verbetermaatregelen en hiervoor een krediet beschikbaar te
stellen van€ 570.000,- (begrotingswijziging 004/2023);
3. De claim 'Motie verduurzaming gemeentelijke gebouwen' van € 252.000 op de
algemene reserve reeds bestemd (2016) in te zetten;
4. Af te wijken van artikel 9.2 van de Financiële Verordening gemeente Dalfsen 2020
in verband met de te vormen bestemmingsreserve in relatie met de
afschrijvingstermijn;
5. Een bestemmingsreserve kapitaallasten zwembaden te vormen ad.€ 570.000,- en
de reserve te voeden door een bijdrage van € 252.000 vanuit de algemene reserve
reeds bestemd, een bijdrage van€ 60.000 uit de voorziening onderhoud gebouwen,

het restant ad.€ 258.000 vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar en de jaarlijkse
kapitaallast van€ 38.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve (15 jaar);
6. De begrotingswijziging 004/2023 vast te stellen en de financiële consequenties voor
het krediet van€ 570.000 en de meerjarige effecten te verwerken in de reguliere P&C
Cyclus
Maatschappelijke Ondersteuning: L.K.
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Beleidsregels giften participatiewet 2022 gemeente Dalfsen
Besluit:

1 . De beleidsregel 'Giften Participatiewet 2022 gemeente Dalfsen' vast te stellen;
2. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.
Maatschappelijke Ondersteuning: M.d.N.
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Hemelwaterverordening gemeente Dalfsen 2022
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. De 'Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Dalfsen 2022' vast te
stellen;
2. Tegelijkertijd de "Verordening afvoer hemelwater en grondwater" vastgesteld op 28
maart 2011 en in werking getreden op 1 juni 2011, in te trekken.
Ruimtelijke Ontwikkeling: R.V.
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Sluiting
De burgemeester sluit om 12.00 uur de vergadering
Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2022

A.Schuurman
Loco- Burgemeester

H.J. van der Woude
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
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