BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 9
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 28 februari 2017

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

H.C.P. Noten, burgemeester
N.L. Agricola, wethouder
M.R.H.M. von Martels, 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

Rapport: de gemeenten centraal in het
proces van interbestuurlijk toezicht nr. 2347

4.

Dienstverleningsovereenkomst GGD i.v.m.
toezicht Wmo. nr. 2333

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud
3.

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

Besluit
C&R-A

MO

1. Kennis te nemen van het Rapport
'de gemeenten centraal in het proces
van interbestuurlijk toezicht';
2. Dit rapport te zijner tijd te
betrekken bij de gesprekken met de
provincie over het interbestuurlijk
toezicht.

Control en
Resultaat

1.Per 2017 de GGD IJsselland als
toezichthouder aan te wijzen en een
dienstverleningsovereenkomst voor
onbepaalde tijd aan te gaan;
2. In te stemmen met de uitvoering van
het toezicht Wmo en de kosten die
daar voor de gemeente uit
voortvloeien, zoals vastgelegd in de
bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst;
3.De kosten voor de uitvoering van het
toezicht door de GGD IJsselland van
€11.938,- voor het jaar 2017 ten laste
te brengen van het product Wijkteam
(grootboeknummer 8620000);
4.Wethouder von Martels,

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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portefeuillehouder publieke
gezondheid, te mandateren om de
dienstverleningsovereenkomst te
ondertekenen in de vergadering van
het algemeen bestuur (AB) op 16
maart aanstaande.
5.

Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente
Dalfsen 2017 nr. 2334

MO-B

Vast te stellen de Beleidsregels
bestuurlijke boete gemeente Dalfsen
2017.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Ontwerp 3e verzamelplan Buitengebied
nr. 2336

RO-A

1. In te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan 3e
verzamelplan bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen en
het ontwerp besluit hogere
grenswaarde Wet geluidhinder voor de
woning naast Blikman Kikkertweg
nummer 13;
2. Het ontwerpbestemmingsplan en
het ontwerpbesluit hogere
grenswaarde zes weken ter inzage te
leggen, publiceren en digitaal
beschikbaar te stellen en toe te sturen
aan de betrokken overheidsinstanties;
3. Binnen de termijn een inloopavond
te houden waarbij informatie verkregen
kan worden over het 3e verzamelplan
en deelname aan het 4e verzamelplan.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

7.

Uitspraak beroep planschade Koedijk 10 in
Nieuwleusen (Windturbines) nr. 2358

RO-A

1. Kennis te nemen van de uitspraak
van de Rechtbank Overijssel waarin
het beroep ingesteld door de eigenaar
van de Koedijk 10 in Nieuwleusen
ongegrond wordt verklaard;
2. De gemeenteraad via het RIS te
informeren.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

8.

Programma gecombineerde informatieavond
PB Hessum en gemeente 2017 nr. 2351

RO-B

In te stemmen met het programma
voor de gecombineerde
informatieavond van gemeente en
Plaatselijk Belang HessumVennenberg-Rechteren op 8 maart
2017

Ruimtelijke
Ontwikkeling

9.

Speelgoedbank en Kledingbank
Nieuwleusen in relatie tot toekomstig
Kulturhus nr. 2353

V&S-B

1. Met het bestuur van het Kulturhus
Nieuwleusen te overleggen over de
huisvesting van het uitgiftepunt van de
Speelgoedbank in een multifunctionele
ruimte van het Kulturhus;
2. De subsidievoorwaarden van de
‘banken’ aan te passen door de derde
bepaling van gezamenlijke huisvesting
achterwege te laten.

Visie en
Strategie
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Uitnodigingen/Representatie
Onderwerp/inhoud
10.

Uitnodiging finale VABathon nr. 42989

UIT

College is verhinderd.

11.

Opening en bezichtiging ambachtelijke
vechtdal brouwerij, vrijdag 17 maart 2017,
14.00 uur nr. 42988

UIT

Wethouders Van Leeuwen en
Agricola.
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