BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 3
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 16 januari 2018

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

H.C.P. Noten, burgemeester
A. Schuurman, wethouder
J.W. Uitslag, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder
gemeentesecretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Beoordeling projectsubsidie innovatiebudget
kunst- cultuur nr. 2915

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud
3.

Paraaf:
Burgemeester Noten
Weth. Schuurman
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Besluit
MO-B

1. Subsidie toe te kennen voor de
subsidieaanvragen van de
indieners:
- Gijs Dragt & Lenze Bouwers;
- Xapp & Heilig Hartschool;
- Kasteel Rechteren;
- Historische Vereniging
Nieuwleusen;
- Muziekvereniging Excelsior & CBS
de Spiegel;
- Bibliotheek Dalfsen Nieuwleusen
& Cultureel Café Dalfsen;
2. De subsidieaanvragen af te wijzen
van de indieners:
- Muziekvereniging Excelsior;
- Stichting ambachtelijke Vechtdal
brouwerij;
- Stichting Kunst onder de Bomen;
- Oranjevereniging & theater de
Stoomfabriek;
- Stichting BEST;
- St. Jongenskoor Dalfsen
- Wandelvereniging Green Shoes;
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Maatschappelij
ke
Ondersteuning

- KIDEO;
- Con Amore Lemelerveld;
- Stone Rock Nailing the Head.
4.

Realiseren appartementengebouw
Ruitenborghstraat/Bloemendalstraat Dalfsen
(Pniel locatie) nr. 2931

RO-B

1. Mee te werken aan het realiseren
van een appartementengebouw
bestaande uit 21 woningen conform
de voorgestelde stedenbouwkundige invulling (het
schetsontwerp) en de nadere
onderbouwing hiervan in het
visiedocument;
2. Deze stedenbouwkundige invulling
en de nadere onderbouwing hiervan
opnieuw via de raadscommissie ter
vaststelling aan de gemeenteraad
aan te bieden.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

5.

Vestigen voorkeursrecht nr. 2918

RO-B

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het
collegebesluit, inhoudende een
besluit tot voorlopige aanwijzing van
voorkeursrechten op grond van de
Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg);
2. De percelen zoals in het conceptraadsbesluit benoemd, op grond
van artikelen 4 en 5 van de Wvg,
gelegen aan de Oosterdalfsersteeg,
Hofmanssteeg, Welsummerweg,
Leemculeweg, Ruitenborghweg,
Ankummer Es en Vossersteeg te
Dalfsen, zoals aangegeven op de bij
dit besluit behorende en daarvan
deel uitmakende als zodanig
gewaarmerkte kadastrale
tekeningen/kaarten en de
bijbehorende en daarvan deel
uitmakende perceellijsten,
vermeldende de kadastrale
aanduiding van de in de aanwijzing
opgenomen percelen, de grootte
alsmede de naam en vestigingsplaats van de eigenaar, één en
ander volgens de registers van het
kadaster, aan te wijzen als gronden
waarop de artikelen 10 tot en met
24, en 26 van de Wvg van toepassing zijn, met de aantekening dat
deze percelen niet eerder bij een
besluit tot (voorlopige) aanwijzing
betrokken zijn geweest. Dit met
uitzondering van de
grondplannummers 29 tot en met
40 genoemd in de perceellijst Oost.
Deze aanwijzing is echter langer
dan twee jaar geleden;
3. Toepassing te geven aan artikel 7
van de Wvg door het raadsbesluit
voor een ieder ter inzage te leggen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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Deze ter inzage legging bekend te
maken in de Staatscourant, in de
plaatselijke krant (De Dalfser
Marskramer) en op de website van
de gemeente en de betrokken
eigenaren bij aangetekende brief in
kennis te stellen van de (betekenis
van de) aanwijzing.

6.

Evaluatie RUD IJsselland nr. 2904

PD-B

1. In te stemmen met de ‘evaluatie
RUD IJsselland’;
2. De evaluatie RUD IJsselland
opiniërend aan te bieden aan de
raadscommissie.

Publieksdienst
verlening

7.

Aanpassing drempelbedragen Europese
aanbesteding en SROI in het
aanbestedingsbeleid nr. 2862

BV-B

1. In te stemmen met het aanpassen
van de drempelwaarden voor
Europese aanbestedingen voor
2018 en 2019, met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2018 conform
Europese wetgeving;
2. In te stemmen met het opnemen
van een drempelbedrag van
€200.000,00 voor het toepassen
van SROI;
3. De raad voor te stellen om de ‘nota
inkoop- en aanbestedingsbeleid
2017’conform aan te passen.

Bedrijfsvoering

8.

Afronding voorbereiding en ontwerp
buitenruimte middengebied Nieuwleusen nr.
2917

V&S-B

1.De rapportage ‘voorbereiding en
ontwerp van de buitenruimte
middengebied Nieuwleusen’ vast te
stellen;
2. Aanvullend een notitie op te stellen
over:
- De kosten van de renovatie van
de parkeerplaats;
- De mogelijke subsidie;
- De te verwachten
inkomsten uit de vrijkomende
locaties en de invulling daarvan;
- De stand van de algemene
reserve vrij besteedbaar;
3. De raad voor te stellen:
- Kennis te nemen van de
rapportage ‘voorbereiding en
ontwerp van de buitenruimte
middengebied Nieuwleusen’ en de
aanvullende notitie;
- Voor de realisatie van de
buitenruimte in het middengebied
Nieuwleusen een krediet
beschikbaar te stellen van
€2.600.000. Hiervoor een bedrag
van € 440.000 te dekken uit de
Algemene Reserve vrij
besteedbaar. Een incidentele last
van € 175.000 in 2019 op te
nemen op riolering. Een bedrag

Visie&
Strategie
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van € 1.985.000 ten laste te
brengen van de exploitatie vanaf
2021 (jaarlijkse € 80.000). Als
alternatief een groter bedrag uit de
algemene reserve vrij besteedbaar
in te zetten en minder ten laste te
laten komen van de exploitatie.
9.

Belevingsonderzoek Kroonplein in
Lemelerveld nr. 2912

RO-B

1. Kennis te nemen van het
belevingsonderzoek Kroonplein;
2. In te stemmen met het
raadscommissievoorstel.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

10.

Beleidskader Peuteropvang & Voor- en
Vroegschoolse Educatie 2018-2021 nr. 2896

MO-B

1. De nota van zienswijze vast te
stellen;
2. Het beleidskader Peuteropvang
& Voor- en Vroegschoolse Educatie
2018 -2021 vast te stellen;
3. In te stemmen met verschuiving van
curatieve logopedische zorg naar
preventieve logopedische zorg in de
voorschoolse periode;
4. Bovenstaande beslispunten
voorleggen aan de gemeenteraad
middels bijgevoegd raadsvoorstel.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

11.

Evaluatie GGD nr. 2927

MO-A

1. In te stemmen met de ‘Evaluatie
GGD IJsselland’;
2. De evaluatie opiniërend aan te
bieden aan de raadscommissie.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

12.

Ontwikkelingenbrief 2019 GGD IJsselland
nr. 2916

MO-B

1. Kennis te nemen van de
Ontwikkelingenbrief
programmabegroting 2018 van de
GGD;
2. Deze Ontwikkelingenbrief
opiniërend aan te bieden aan de
raadscommissie.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

13.

krediet strategische grondaankopen nr.
2924

RO-B

Aan de raad te vragen het krediet voor
strategische grondaankopen voor
2018 met 1 miljoen euro te verhogen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

14.

Vaststellen Bestemmingsplan Windpark
Synergie nr. 2921

RO-B

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid,
de inhoud en de overwegingen ten
aanzien van de zienswijzen te
besluiten overeenkomstig de Nota
van zienswijzen en kennisgeving
Windpark Synergie;
2. De 10e herziening
bestemmingsplan Buitengebied
gemeente Dalfsen, Windpark
Synergie, het GML-bestand
NL.IMRO.0148.BgemDlfshz10-vs01
met daarin de geometrisch
bepaalde planobjecten, de
bijbehorende bestanden, toelichting
en de bijlagen, waarbij gebruik is
gemaakt van een ondergrond die is

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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ontleend aan de BGT van 18
september 2017, langs de
elektronische weg en in analoge
vorm vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de door het
college van B&W te verlenen
omgevingsvergunning voor de twee
windturbines van Windpark
Synergie;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Uitnodigingen/Representaties

Besluit

15.

Dalfsen: Finalist VluchtelingenWerk Awards
2017 beste Gemeente nr. 231294

UIT

Wethouder Uitslag.

16.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie ICD 2018 nr.
230778

UIT

Wethouders Schuurman en Van
Leeuwen.

17.

Afscheidsdienst Cor Westhuis op woensdag
17 januari. nr. 231636

UIT

Wethouder Van Leeuwen gaat
namens het gemeentebestuur
condoleren

Pagina 5 van 5

