Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

1

15-02-2022
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. van der Woude, R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman en J. Uitslag

Raadsvragen en raadsinformatie
Besluit:
Het college besluit de raad te informeren over:
1. Benchmark BDO Nederlandse gemeenten;
2. Het voorstel voor een beleidsarme PPN 2023-2026
3. De uitvoering aanleggen rolstoelpicknicktafel kanaal Lemelerveld
De burgemeester besluit de raad te informeren over:
1. De inzet burgemeestersbevoegdheden Tijdelijke wet COVID19.

2

Uitnodigingen

3

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:
De besluitenlijst is akkoord

4

Verantwoording Actieplan Verkeersveiligheid 2021
Besluit:
1. Het verantwoordingsverslag over de uitgevoerde projecten in het kader van het
Actieplan Verkeersveiligheid 2021 vast te stellen;
2. Het verantwoordingsverslag toe te zenden aan de provincie Overijssel als
subsidieverstrekker.
Ruimtelijke Ontwikkeling - R.L.

5

Toezegging raad onderhoud begraafplaats Ruitenborgh
Besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke rol van de
gemeente bij het onderhoud van de particuliere graven op de begraafplaats aan de
Ruitenborghstraat;
2. Als gemeente een actieve houding aan te nemen bij het achterhalen van
rechthebbenden en het in kaart brengen van vervallen graven. Als gemeente een
faciliterende houding aan te nemen bij het herstel van de graven;
3. De raad hierover te informeren via de bijgevoegde raadsmemo.
Openbare Ruimte - P.N.

6

Beleidsregel Gemeentepromotie
Besluit:
1. De Beleidsregel Gemeentepromotie vast te stellen;
2. De raad via een raadsmemo te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.M.

7

Herverdeling gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland
Besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van Veiligheidsregio IJsselland met betrekking tot de
'Herverdeling bijdragen gemeenten';
2. De raad voor te stellen in te stemmen met. de nieuwe verdeelsleutel van 50%
historie en 50% gemeentefonds met ingang van 2023;
3. De raad hierover te informeren via bijgaande memo.
Publieksdienstverlening - R.H.

8

Ontwerpbestemmingsplan 15e herziening bestemmingsplan Buitengebied,
Lemelerveldseweg 44/44A (maatwerkoplossing)
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan '15e herziening bestemmingsplan
Buitengebied, Lemelerveldseweg 44/44A';
2. Het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen en toe te sturen aan
de betrokken overheidsinstanties;
3. De zakelijke inhoud van de gesloten overeenkomst op de daarvoor publiekrechtelijke
wijze bekend te maken;
4. De raad te informeren over dit besluit via bijgevoegde memo.
Ruimtelijke Ontwikkeling - M.G.

9

Eenmalige energietoeslag lagere inkomens 2022
Besluit:
1. Inwoners met een laag inkomen te compenseren met een energietoeslag van
€ 200,- per huishouden;
2. In eerste instantie alleen de toeslag uit te betalen aan de huishoudens die binnen de
gemeentelijke administratie staan geregistreerd vanwege een vergoeding die men
heeft ontvangen in het kader van het minimabeleid. Deze toeslag wordt automatisch
uitbetaald;
3. Na de wetswijziging en de richtlijnen van de VNG en Divosa een gemeentelijke
regeling op te stellen voor de doelgroep lage inkomens die niet bij de gemeente
bekend is, en waarvoor een aanvraagprocedure wordt opgesteld;
4. De raad hierover te informeren via bijgevoegd raadsmemo;
5. Een persbericht op te stellen in afstemming met wethouder Uitslag.
Maatschappelijke Ondersteuning – R.B.

10

Aanpassing convenant regionale samenwerking beschermd wonen en
maatschappelijke opvang regio IJssel/Vecht
Besluit:
1. In te stemmen met de aangepaste versie van het convenant regionale
samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht en
deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in werking te laten treden;
2. Wethouder Uitslag te machtigen het bijgevoegd convenant te ondertekenen;
3. De gemeenteraad te informeren over de aangepaste convenant via een raadsmemo.
Maatschappelijke Ondersteuning - V.B.

11

Besluit op bezwaar Wob-procedure voorkeursrecht Centrumplan Dalfsen
Besluit:
1. In te stemmen met het (gedeeltelijk) openbaar maken van 20 documenten waardoor
uitvoering wordt gegeven aan een gerechtelijke uitspraak over een Wob-verzoek
WVG centrumplan Dalfsen;
2. Betrokkenen te informeren over de gehouden zoekslag;
3. Het bezwaar gegrond te verklaren en het eerdere besluit van 12 mei 2021 te
herroepen;
4. Geen proceskosten te vergoeden.
Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R.

12

Voorstel besluitvorming door burgemeester raadsvoorstel Goed Goan plan van
aanpak
Besluit:
De burgemeester besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel Goed Goan en het plan van aanpak en de raad
voor te stellen:
1. Het plan van aanpak ‘Goed Goan 2022’ vast te stellen:
2. Opdracht te geven aan de griffie om de lichte maatregelen door te voeren;
3. Opdracht te geven aan de griffie en het college om een pilot ‘bestuurscommissie
Adviesrecht’ voor te bereiden en ter besluitvorming aan presidium en raad aan te
bieden;
4. Opdracht te geven aan de griffie om een voorstel te doen aan het presidium en de
nieuwe raad voor het instellen van een werkgroep Goed Goan.
Visie & Strategie – N.S.
Vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2022
E. van Lente
Burgemeester

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

