
Besluitenlijst College
Datum 15-03-2022
Tijd 9:30 - 12:00
Locatie B & W kamer
Voorzitter E. van Lente
Aanwezigen R. van Leeuwen,  E. van Lente,  A. Schuurman,  J. Uitslag en H. van der Woude

1 Raadsvragen en raadsinformatie 
Besluit:
Het college besluit de raad  te informeren over:
1. De consequenties van het arrest Hoge Raad 26 november 2021 inzake het 
    grondbeleid.
2. Het vervolg fietsroute Welsummerweg.
3. Stand van zaken Lelystad Airport en de reactie van de minister op onze brief van 
    7 december 2021.
4. Het antwoord op een gestelde vraag van de CDA fractie over de differentiatie 
    van  grondprijzen.

2 Uitnodigingen

3 Besluitenlijst vorige vergadering 
Besluit:
De besluitenlijst is akkoord

4 Afronding bestuursperiode 2018-2022: overdrachtsdocument college en 
burgemeestersbrief 
Besluit:
Het college besluit:
1. Het overdrachtsdocument 'Een zelfbewuste gemeente in een veranderende wereld' 
    vast te stellen;
2. Van de burgemeestersbrief kennis te nemen;
3. Kennis te nemen van het raadsvoorstel 'Beschouwingen op de verkiezingsuitslag'.

De burgemeester besluit:
1. De brief ten behoeve van de coalitie-onderhandelingen vast te stellen.

Visie en Strategie - N.S.

5 Profiel Dalfsen in Regio Zwolle 
Besluit:
1. Met de profilering in bijgevoegd format 'profiel gemeente Dalfsen binnen Regio 
    Zwolle' in te stemmen;
2. Akkoord te gaan met het indienen van het format bij het Regiobureau;
3. De raad te informeren met een raadsmemo.

Visie en Strategie - N.S.



6 Reserveringsovereenkomst Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Besluit:
1. Met  het generieke fomat reserveringsovereenkomst in te stemmen en deze als 
    standaard te hanteren voor alle gestarte en nog op te starten projecten Collectief 
    Particulier Opdrachtgeverschap;
2. De burgemeester besluit voor zover het de eigen bevoegdheid betreft ingevolge  
    artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet, de heer A. Schuurman, wethouder te 
    volmachtigen tot het ondertekenen van de reserveringsovereenkomsten voor 
    Lemelerveld en Nieuwleusen.

Ruimtelijke Ontwikkeling -  B.B.

7 Begrotingswijziging 2021 en 2022 Omgevingsdienst IJsselland  
Besluit:
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021 en 2022 van de Omgevingsdienst
     IJsselland;
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021 
    en 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland;
3. De raad hierover te informeren via bijgaande memo 'mededeling aan raad'.

Publieksdienstverlening - M.B.

8 Centrumplan fase 1 - Klimaatwinkelstraat  
Besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de rapportage Klimaatwinkelstraat;
2. Kaders vast te stellen als uitgangspunt voor het uitvoeringsontwerp;
3. Op basis van deze kaders scenario 2 verder uit te werken in een uitvoeringsontwerp 
    en invulling te geven aan de daarmee samenhangende randvoorwaarden.

Ruimtelijke Ontwikkeling - W.v.d.P.

9
Budgethoudersregeling gemeente Dalfsen 2022 
Besluit:
1. De Budgethoudersregeling gemeente Dalfsen 2022 vast te stellen;
2. De 4e wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente 
     Dalfsen 2021 vast te stellen.

Bedrijfsvoering - B.K.

10 Beleidslijn Perspectiefnota 2023-2026  
Besluit:
1. De beleidslijn voor het opstellen van de Perspectiefnota 2023-2026 vast te stellen 
    uitgaande van een Perspectiefnota bestaand beleid;
2. De gemeentelijke organisatie opdracht te geven om met de vastgestelde beleidslijn 
    en de uitgangspunten de Perspectiefnota 2023-2026 uit te werken.

Bedrijfsvoering: W.G./A.R.



Vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022

E. van Lente                    H.J. van der Woude
Burgemeester                  Waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur


