BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 4
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 24 januari 2017

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

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

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Uitwerking voorstellen financiële ruimte nr.
2270

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud
3.

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

Besluit
C&R-B

1. In te stemmen met de inhoudelijk
en financiële onderbouwde
voorstellen zoals opgenomen in
het bijlagenboek ‘Nadere
inhoudelijke en financiële
onderbouwing van de voorstellen’;
2. In te stemmen met het rapport
‘Voorstellen invulling financiële
ruimte’;
3. Ten aanzien van de inhoudelijke
onderwerpen zoals opgesomd in
hoofdstuk 3.3 van het rapport
‘Voorstellen invulling financiële
ruimte’ een nadere prioritering aan
te geven;
4. Een afzonderlijk voorstel aan de
gemeenteraad voor te leggen over
het sociaal domein en de
benodigde apparaatskosten
(formatie);
5. De aanpak ‘Analyse resultaat
jaarrekeningen 2011 t/m 2016’
vast te stellen en daarmee
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Control en
Resultaat

akkoord te gaan met het betrekken
van de uitkomsten van dit
onderzoek bij de Perspectiefnota
2018.
4.

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit
inzake PGB de heer J.W. nr. 2288

MO-B

Het bezwaarschrift, onder overneming
van het advies van de
bezwaarschriftencommissie, niet
ontvankelijk te verklaren.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

5.

Plan van aanpak 'thuis in Dalfsen' nr. 2285

MO-B

1. In te stemmen met het plan van
aanpak 'thuis in Dalfsen';
2. Het plan van aanpak ter inzage te
leggen van 1 februari t/m 28
februari;
3. Te starten met het traject voor de
kwartiermaker door een profiel op
te stellen en bij een aantal partijen
offertes op te vragen;
4. Het college binnenkort nader te
informeren over het taalonderwijs
aan vluchtelingen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Ontwikkelingen bij St. Natuurbad Heidepark
nr. 2274

MO-B

1. De helft van de kosten van de
asbestsanering en de kosten voor
het te vestigen zakelijk recht te
betalen;
2. De gemeenteraad via het RIS te
informeren.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Beslissing op bezwaar Koepelallee nr. 2262

OR-A

Het bezwaarschrift, onder overneming
van het advies van de
bezwaarschriftencommissie,
ongegrond te verklaren.

Openbare
Ruimte

8.

Publieksdienstverlening Burgerzaken nr.
2228

PD-B

Het college spreekt een voorkeur uit
voor een combinatie van bouwblokken
2 (bezorgen rijbewijzen en
reisdocumenten en 3 (verruimen
openingstijden Dalfsen en werken op
afspraak).
Het college stelt de raad voor:
1. De voorkeur van het college te
volgen;
2. De kosten voor 2017 ad. €20.500,(€11.000,- incidenteel en €9.500,structureel) te dekken uit de
reserve vrij besteedbaar en de
structurele kosten voor 2018
e.v. ad €9.500,- mee te nemen
in de perspectief nota 2018.

Publieksdienst
verlening

9.

MER-beoordeling Veldhoeveweg 1 in
Dalfsen nr. 2189

PD-B

Te besluiten dat er geen
milieueffectrapportage hoeft te worden
opgesteld voor de inrichting aan de
Veldhoeveweg 1 in Dalfsen, omdat er
geen sprake is van bijzondere
omstandigheden zoals bedoeld in
artikel 7.17, lid 1 van de Wet
milieubeheer.

Publieksdienst
verlening
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10.

Actualisatie notitie inbreidingslocaties nr.
2250

RO-B

1. In te trekken de notitie
Inbreidingslocaties die op 20 april
2009 is vastgesteld;
2. Vast te stellen de geactualiseerde
notitie Inbreidingslocaties van
januari 2017.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

11.

Archeologiebeleid nr. 2230

RO-B

De raad voor te stellen:
1. De notitie archeologiebeleid
gemeente Dalfsen 2017 met
bijbehorende archeologische
beleidsadvieskaart vast te stellen;
2. De wijzigingen die voortvloeien uit
de notitie mee te nemen in het
bestemmingsplan actualisering
kernen (2017) en het 4e
verzamelplan buitengebied (2018).

Ruimtelijke
Ontwikkeling

Representatie/
uitnodigingen
Onderwerp/inhoud

12.

Uitnodiging voor toneeluitvoeringen De
Kleine Kunst op 27, 28 jan en 3,4 februari
a.s. nr. 42813

Besluit
UIT

Wethouder Von Martels en/of
burgemeester (onder voorbehoud).
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