BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 5
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 31 januari 2017

Aanwezig zijn:

Afwezig:

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
J.H.J. Berends,
gemeentesecretaris/alg.directeur

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

R.W.J. van Leeuwen, wethouder

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

1e wijziging Legesverordening 2017
nr. 2281

BV-A

De raad voor te stellen de 1e wijziging
van de Legesverordening 2017 vast te
stellen.

Bedrijfsvoering

4.

Oproep ondersteuning brief aan minister
inzake Precariobelasting nr. 2290

BV-B

Te besluiten de brief aan de minister
inzake precariobelasting niet te
ondersteunen.

Bedrijfsvoering

5.

Beëindigen van de afzonderlijke
subsidierelaties met Landstede Welzijn,
SMON Wezijn en SWOL per 1 januari 2018
nr. 2282

MO-A

1. De afzonderlijke subsidierelaties
met Landstede Welzijn, SMON
Welzijn en SWOL per 1 januari
2018 te beëindigen wat betreft het
toekomstgericht welzijnsbeleid
2017-2020;
2. De genoemde organisaties
schriftelijk op de hoogte te
brengen van dit besluit via
bijgevoegde conceptbeschikking;
3. Naar aanleiding van de op uw
voorgenomen besluit d.d. 13
december 2016 ingediende
zienswijze van de drie
welzijnsstichtingen aan te geven in

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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deze beschikking, dat een
(onwenselijke) vertraging geen
nadelige gevolgen mag hebben
voor te verrichten werkzaamheden
van de partijen en daarmee voor
de inwoners van de gemeente
Dalfsen;
4. De gemeenteraad te informeren
over uw besluit door dit
collegevoorstel te plaatsen op het
RIS.
6.

Preventieve gezondheid nr. 2303

MO-B

1. De conceptnota preventief
gezondheidsbeleid en het
preventieplan alcohol 2017-2020
vast te stellen, onder de
voorwaarde dat dit binnen de
bestaande budgetten voor
openbare gezondheidszorg
gerealiseerd kan worden;
2. De conceptnota en het
preventieplan ter inspraak te
leggen gedurende 6 weken,
eindigend 22 maart 2017.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Aanvraag activiteitensubsidie Anjerpunt
Hoonhorst Panelen nr. 2289

MO-B

1. De aanvraag voor
activiteitensubsidie voor de
geluidspanelen af te wijzen;
2. Stichting Anjerpunt Hoonhorst via
bijgevoegde conceptbeschikking
op de hoogte te stellen van uw
besluit.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

8.

Ontwerpbestemmingsplan 9e herziening
bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, Den
Hulst 56-58 nr. 2302

RO-A

1. In te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan,
ontwerp besluit hogere
grenswaarden Wet geluidhinder
en de erfinrichtingsschets Den
Hulst 56-58;
2. Het ontwerpbestemmingsplan te
publiceren, zes weken ter inzage
te leggen en digitaal beschikbaar
te stellen;
3. De gemeenteraad te informeren
via het RIS.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

Representatie/
uitnodigingen
Onderwerp/inhoud

10.

Uitnodiging boekpresentatie 'Morgen is
Vandaag' op 13 februari a.s. te Den Haag
nr. 42849

Besluit

UIT

Geen deelname.
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