Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

01-03-2022
9:30 - 12:00
B & W kamer
R. van Leeuwen
H. van der Woude, R. van Leeuwen, A. Schuurman en J. Uitslag
E. van Lente

1

Raadsvragen en raadsinformatie
Besluit:
Het college besluit de raad te informeren over:
- de stand van zaken verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle vitale kernen.

2

Uitnodigingen

3

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:
De besluitenlijst is akkoord.

4

Beleidsplan vergunningen, toezicht en handhaving 2022-2026
Besluit:
1. Het beleidsplan vergunningen, toezicht en handhaving 2022-2026 vast te stellen;
2. Het beleidsplan van kracht te laten worden gelijk met inwerkingtreding van de
Omgevingswet;
3. De gemeenteraad via bijgaande mededeling op het RIS te informeren.
Publieksdienstverlening – M.B. & M.J.

5

Benoeming lid participatieraad Dalfsen
Besluit:
1. De heer A. Slob te benoemen als voorzitter van de Participatieraad van de
Gemeente Dalfsen voor een periode van vier jaar met ingang van 1 maart 2022;
2. Kennis te nemen van de benoeming van de heer B. Scheperboer als lid van de
Participatieraad van de gemeente Dalfsen voor een periode van vier jaar met ingang
van 1 januari 2022.
Maatschappelijke Ondersteuning – J.G. & H.M.

6

Bestuursakkoord Rivus
Besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie
2022-2027 als kader voor de nieuwe periode van de RIVUS-samenwerking;
2. In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een financieringsvoorstel
voor de periode 2023-2027;
3. In te stemmen met het Besluit mandaat- en volmacht verlening RIVUS.
4. De gemeenteraad te informeren over het bestuursakkoord via de bijgevoegde
raadsmemo;
5. Wethouder Van Leeuwen te machtigen tot het ondertekenen van het
bestuursakkoord RIVUS.

De burgemeester besluit:
In te stemmen met het Besluit mandaat- en volmacht verlening Rivus.
Ruimtelijke ontwikkeling – R.V.
Vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2022
R.W.J. van Leeuwen
Locoburgemeester

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

