BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 3
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 17 januari 2017

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

Aanwezig zijn:

M.R.H.M. von Martels, wethouder
N.L. Agricola, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder
J.H.J. Berends,
gemeentesecretaris/alg.directeur

Afwezig is:

H.C.P. Noten, burgemeester

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Paraaf:
Burgemeester
Weth. Von Martels
Weth. Agricola
Weth. Van Leeuwen
J.H.J.
Berends,Gem.secretaris/alg.directeur

Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit
Wet hergebruik van overheidsinformatie
nr. 2244

BV-A

1. Het bezwaarschrift van Press Sure
B.V. namens de heer H., onder
overneming van het advies van de
vaste commissie van advies voor
de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren;
2. Het bestreden besluit in stand te
laten;
3. Geen vergoeding voor
proceskosten toe te kennen.

Bedrijfsvoering

4.

Afstemmingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ gemeente Dalfsen 2017
nr. 2157

MO-A

1. In te stemmen met de
Afstemmingsverordening
Particiatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Dalfsen 2017;
2. In te stemmen met het gelijktijdig
intrekken van:
a. Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en
IOAZ gemeente Dalfsen 2015
b. Maatregelenverordening 2013;
3. Ter vaststelling aan de Raad voor
te leggen: Afstemmingsverordening Particiatiewet, IOAW
en IOAZ gemeente Dalfsen 2017;
4. En gelijktijdig ter intrekking aan de

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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Raad voorleggen:
a. afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en
IOAZ gemeente Dalfsen 2015
b. Maatregelenverordening 2013.
5.

Steunpunt formulieren (formulierenbrigade)
nr. 2279

MO-B

1. De pilot formulierenbrigade
Dalfsen voort te zetten in 2017;
2. Een subsidie van € 10.430,- voor
2017 beschikbaar te stellen voor
Humanitas Thuisadministratie.
3. De kosten te dekken uit het
product schuldhulpverlening;
4. De pilot af te ronden in 2017 en
over te dragen aan de
welzijnskoepel.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Aanleg beachveld op sportpark Gerner
nr. 2272

MO-B

1. Akkoord te gaan met aanleg
beachveld op sportpark Gerner;
2. De hiermee gepaard gaande
kosten via een jaarlijks tarief van
€ 1.567 (excl. BTW) met reguliere
indexering in rekening te brengen
bij voetbalvereniging SV Dalfsen
en incidenteel gebruik hierop in
mindering te brengen;
3. Het tarief voor incidenteel gebruik
beachveld vast te stellen conform
incidenteel huurtarief
gebruik per morgen, middag,
avond voor een handbalveld;
4. Wethouder Von Martels te
mandateren de gemaakte
afspraken omtrent tariefstelling,
gebruik en onderhoud met
voetbalvereniging SVD via een
addendum op de huidige
overeenkomst tot het geven
van gelegenheid tot bevordering
sport (GGBS) vast te leggen en te
ondertekenen;
5. Voor aanleg beachveld een
aanvraag omgevingsvergunning in
te dienen;
6. Via plaatsing op het RIS de
gemeenteraad te informeren.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Actualisatie notitie inbreidingslocaties
nr. 2250

RO-B

1. Akkoord te gaan met de
aangepaste notitie
Inbreidingslocaties;
2. De gemeenteraad voor te stellen
de notitie Inbreidingslocaties 2009
in te trekken en de
geactualiseerde notitie
Inbreidingslocaties 2017 vast te
stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

8.

Archeologiebeleid nr. 2230

RO-B

De raad voor te stellen:
1. de notitie archeologiebeleid
gemeente Dalfsen 2017 met

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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bijbehorende archeologische
beleidsadvieskaart vast te stellen,
onder intrekking van notitie
evaluatie archeologiebeleid 2012
gemeente Dalfsen;
2. de wijzigingen die voortvloeien uit
de notitie mee te nemen in het
bestemmingsplan actualisering
kernen en het 4e verzamelplan
buitengebied.
9.

Plan van aanpak asbest nr. 2269

RO-B

1. In te stemmen met het plan van
aanpak asbest;
2. Het plan van aanpak asbest ter
vaststelling aan de gemeenteraad
voor te leggen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

10.

Kadernota duurzaamheid nr. 2268

RO-B

1. In te stemmen met de kadernota
Duurzaamheid (januari 2017) voor
de periode 2017-2025;
2. De kadernota Duurzaamheid
(januari 2017) voor besluitvorming
voor te leggen aan de
gemeenteraad;
3. In het eerste kwartaal van 2017
een beleidsplan en een
uitvoeringsprogramma te maken
en daar een externe adviseur bij te
betrekken.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

11.

Duurzaamheidsambitie project WOC
Campus Nieuwleusen nr. 2278

V&S-B

1. De voorkeur uit te spreken voor de
duurzaamheidsambitie op basis
van scenario 3;
2. De raad in een opiniërende
discussie zich uit te laten spreken
over de drie scenario’s van de
duurzaamheidsambities.

Visie en
Strategie

Representatie/
uitnodigingen
Onderwerp/inhoud

Besluit

12.

PEC Zwolle Fitnessontbijt - 27 januari
nr. 42778

UIT

Geen deelname.

13.

Uitnodiging kick-off St. Samenloop voor
hoop op 20 jan 2017 bij Onder Ons, kort
woordje namens gemeente nr. 42777

UIT

College is verhinderd. Eventueel
ambtelijke vertegenwoordiging.

14.

Uitnodiging Taveno voor ontspanningsavond
op 20 januari a.s. nr. 42755

UIT

Wethouder Van Leeuwen.

15.

Uitnodiging voor open dag Chr.
Praktijkschool De Maat, Ommen op 25
januari a.s. nr. 42761

UIT

Geen deelname.
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16.

Provincie m.b.t. collegeontmoeting voorjaar
2017 nr. 42774

UIT

Voorstel locatie:
stoomfabriek en Waterfront.
Gemeentesecretaris/alg.directeur
bespreekt het programma met de
provincie.
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