
Besluitenlijst College
Datum 10-05-2022
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
Het college  besluit de raad te informeren over een verkenning van het COA om 50 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) op te vangen in het pand van het 
voormalige restaurant de Lantaren (Achterkampsweg 18 Lemelerveld).

2 Uitnodigingen

3 Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:
De besluitenlijst is akkoord.

4 Eerste bestuursrapportage 2022 
Besluit:
1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2022 en deze ter besluitvorming 
    aan te bieden aan de raad en de raad voor te stellen:
    a. Het incidentele nadeel van deze rapportage vast te stellen op € 181.000 en dit 
        bedrag ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022, hetgeen resulteert in 
        een negatief begrotingssaldo 2022 van € 378.000;
    b. De begroting 2022 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde 
        8e begrotingswijziging, conform de tabellen in het hoofdstuk Financiële 
        Samenvatting (van het boekwerk / bestand "1e bestuursrapportage 2022 – versie
        College").

Bedrijfsvoering - J.v.d.H./N.E.

5 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2022 
Besluit:
1. De raad voor te stellen de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 vast te 
    stellen;
2. De raad voor te stellen om het resultaat van € 426.653 ten gunste van de algemene 
    reserve grondexploitaties te brengen en dit te verwerken in de jaarrekening 2021;
3. Geheimhouding op te leggen, zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid en artikel 55
     lid 1 Gemeentewet, ten aanzien van de bijlage 2 met kasstroomoverzichten voor 
     een periode van tien jaar.
4. Het op 5 april 2022 genomen besluit door het college van B&W over de MPG in te 
     trekken.

Bedrijfsvoering - D.R./W.P.

6 Technische wijzigingen Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente 
Dalfsen 2022 en Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen 
Besluit:
De raad voor te stellen de 1e wijziging van de Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 en Verordening verzilverlening gemeente 
Dalfsen vast te stellen.



Maatschappelijke Ondersteuning -  L.K.

7 Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 
Besluit:
1. In te stemmen met de startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023-2026;
2. De startnotitie opinierend aan te bieden aan de raadscommissie.

Publieksdienstverlening - R.H.

8 Beslissing op bezwaarschriften inzake maatwerkvoorschriften slagerij Van 
Broekhuizen  
Besluit:
1. Het advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over te nemen;
2. Conform het advies van de commissie het bezwaarschrift van bezwaarmaker
    6 niet-ontvankelijk te verklaren.
3. Conform het advies van de commissie de overige bezwaren gegrond te verklaren, 
    maar de rechtsgevolgen van het bestreden besluit (de maatwerkvoorschriften) in 
   stand te laten.
4. Conform het advies van de commissie het verzoek om vergoeding van de 
    proceskosten af te wijzen.

Publieksdienstverlening - M.S.

9 Biodiversiteit Voor Elkaar in het groene landschap
Besluit:
1. Het beleidsplan ‘Biodiversiteit Voor Elkaar in het groene landschap’ vast te stellen en 
    ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad via bijgevoegd 
    raadsvoorstel;
2. De gemeenteraad voor te stellen om voor de realisatie van het beleidsplan €34.600 
    structurele middelen beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van het 
    begrotingssaldo en dit te verwerken in de begroting van 2023-2026;
3. De gemeenteraad voor te stellen om voor de realisatie van het beleidsplan €143.500
    incidentele middelen beschikbaar te stellen en € 40.000 ten laste van provinciale 
    subsidies en het restant van €103.500 ten laste van de Reserve Herstructurering 
    Openbaar Groen te brengen;
4. De gemeenteraad voor te stellen om de begroting 2022 te wijzigen middels 
    bijgevoegde 10e begrotingswijziging 2022-2025.

Openbare Ruimte - C.Z.

10 Ontwerp bestemmingsplan 17e herziening bestemmingsplan Buitengebied 
gemeente Dalfsen, Hoevenweg 6 en 8
Besluit:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "17e herziening bestemmingsplan 
    Buitengebied gemeente Dalfsen, Hoevenweg 6 en 8";
2. Het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage leggen, 
    digitaal beschikbaar stellen en toesturen aan betrokken overheidsinstanties;
3. De raad via bijgevoegde memo over het ontwerpbestemmingsplan informeren.

Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.



11 Onderzoeksagenda gezamenlijk energiebedrijf  
Besluit:
1. Kennis te nemen van de onderzoeksagenda 2022 Gezamenlijk energiebedrijf 
    Dalfsen;
2. De raad te informeren via de bijgevoegde raadsmemo.

Ruimtelijke Ontwikkeling - T.M.

12 Stedenbouwkundige visie herontwikkeling  Burgemeester Backxlaan 316-328, 
Nieuwleusen  
Besluit:
De gemeenteraad voorstellen de stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 316-328 
vast te stellen.

Ruimtelijke Ontwikkeling - J.L./K.M.

13 Vaststellen 15e herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalfsen, 
Lemelerveldseweg 44/44A  
Besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De ‘15e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, 
    Lemelerveldseweg 44’ gewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Ruimtelijke Ontwikkeling - M.G.

14 Woonrecht verplaatsen Markeweg 12 naar 18
Besluit:
1. Niet mee te werken aan het verzoek om de object gebonden gedoogbeschikking om
    permanent te wonen in de recreatiewoning Markeweg 18, te verplaatsen naar de 
    recreatiewoning Markeweg 12;
2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.

Ruimtelijke Ontwikkeling -  K.v.d.B.

15 Stedenbouwkundige visie Zandspeur 9 
Besluit:
De raad voor te stellen de stedenbouwkundige visie voor de bouw van twee woningen 
op de hoek van Zandspeur en de Burg. Bentinckstraat in Nieuwleusen vast te stellen;

Ruimtelijke Ontwikkeling -  K.v.d.B

Vastgesteld in de vergadering van 17 mei  2022

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


