
 

Besluitenlijst College-overleg - openbaar 

Datum 24-10-2017 
Tijd 9:15 - 15:00 
Locatie 2.03 BenW kamer 
Voorzitter 
 
Aanwezig 

Burgemeester 
 
De heer A.G.J. Strien, burgemeester; de heer drs. D.L.W. Zielhuis, 
gemeentesecretaris; de heer H.G. Engberink, wethouder; de heer M. Blind, 
wethouder; de heer A.G.J. Bosch, wethouder 

 

Kenmerk Omschrijving 
  
01 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 oktober 2017 

BESLUIT: 
Conform vast te stellen. 
 

02 Ingekomen 
UITNODIGINGEN 
- Uitnodiging Regio Zwolle, 28-10-2017: wethouder Bosch gaat 
- Gezamenlijke aanpak tekorten in de zorg stedendriehoek, 01-11-2017: voor 
kennisgeving aan te nemen 
- Initiatievenmarkt RIVUS, 07-11-2017: voor kennisgeving aan te nemen 
- ANBO WMO-symposium, 08-11-2017: voor kennisgeving aan te nemen 
- Tentoonstelling Vogelvreugd Olst-Diepenveen, 10-11-2017: wethouder Bosch gaat 
- 25-jarig bestaan en onthulling nieuwe huisstijl De Parabool, 16-11-2017: voor 
kennisgeving aan te nemen 
- Uitreiking Roos van Elisabeth, 23-11-2017: voor kennisgeving aan te nemen 
- Inspiratiesessie Waardecreatie Publiek Domein, 30-11-2017: voor kennisgeving aan 
te nemen 
- Boekpresentatie Crisisbeheersing in de zorgsector, 31-01-2018: voor kennisgeving 
aan te nemen 
- Opening Van Gurp, 27-10-2017 en 28-10-2017: burgemeester gaat 
 
INGEKOMEN 
- Verslag Bestuurlijk Overleg versnelling aanpak asbestdaken, 05-10-2017: voor 
kennisgeving aan te nemen 
 

03 Schriftelijke vragen CDA-fractie over Sallandticket  
Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA-fractie 
Olst-Wijhe over het Sallandticket. 
 

04 Competentieprofiel  
Team Bedrijfsvoering 
BESLUIT: 
Het competentieprofiel van gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeur I vast 
te stellen. 
 

05 Ontwikkelprogramma Participatie  
Directie 
BESLUIT: 

1. Het ontwikkelprogramma participatie vast te stellen en in te stemmen met de 
financiële consequenties; 

2. Het ontwikkelprogramma ter afstemming in te brengen in de raadswerkgroep 
participatie, en daarna ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
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06 Gebiedsmanager IJsselzone Olst  

Team Projectmanagement en Advies 
BESLUIT: 

1. De Gebiedsmanager IJsselzone Olst in 2018 voort te zetten; 
2. De benodigde financiële middelen voor de gebiedsmanager 2018 van totaal  
3. € 20.000 te onttrekken aan de Investeringsreserve algemeen;  
4. De financiële consequenties mee te nemen bij de 1e berap 2018. 

 
07 Inzet WEB-middelen 2018  

Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 
In te stemmen met de regionale conceptnotitie ‘Taal en Toekomst’. 
 

08 Geluidsisolerende maatregelen sportcafé de Hooiberg Olst  
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. Opdracht te geven tot het treffen van geluidsisolerende maatregelen aan het 
sportcafé de Hooiberg te Olst, op basis van het uitgevoerde akoestisch 
onderzoek; 

2. De financiële consequenties ter hoogte van € 60.000 te dekken uit de reserve 
onderhoud welzijnsaccommodaties en dit te melden bij de jaarrekening 2017; 

3. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenonderhoudsplanning 
en de kadernota 2019 – 2022; 

4. In te stemmen met de concept-antwoordbrief op vragen van de fractie van 
Gemeentebelangen inzake Sportcafé Olst. 

 
09 Tweede bestuursrapportage 2017  

Concerncontrol 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2017 en deze voor te leggen 
aan de raad;  

2. De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de 
gesignaleerde budgetontwikkelingen. 

 
 


