BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 11
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 14 maart 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
(gedeeltelijk aanwezig)
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

Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid nr.
2340

Weth. Van Leeuwen
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Besluit

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud
3.

Paraaf:
Burgemeester Noten
Weth. Agricola
Weth. Von Martels

Besluit
BV-B

1. In te stemmen met het opgestelde
document ‘nota- inkoop en
aanbestedingsbeleid 2017’;
2. Het grensbedrag van € 209.000,voor de SROI te schrappen.
3. De SROI op te nemen conform de
afspraken daarover binnen het
Regionaal Werkbedrijf
4. .De raad voor te stellen om de
‘nota inkoop- en
aanbestedingsbeleid 2017’ vast te
stellen en per 1 mei 2017
inwerking te laten treden, en
5. Het huidige inkoop- en
aanbestedingsbeleid per 1 mei
2017 in te trekken.
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Bedrijfsvoering

4.

Communicatiebeleid nr. 2344

BV-B

1. Kennis te nemen van het
communicatiebeleid 2017-2022;
2. Het online communicatiebeleid,
zoals beschreven in bijlage 4 van
het document, vast te stellen;
3. De raad voor te stellen om:
1.
2.

3.

4.

Bedrijfsvoering

Het communicatiebeleid
2017-2022 vast te stellen;
De financiële consequenties
voor participatie (inclusief
jongerenparticipatie), online
communicatie en
raadscommunicatie ad €
38.000 voor 2017 ten laste te
brengen van het resultaat
(zie bijlage Overzicht
begrotingswijzigingen 2017);
De structurele financiële
consequenties ad € 38.000
voor 2018 en verder mee te
nemen bij de integrale
afweging in de
perspectiefnota;
De incidentele financiële
consequenties van twee maal
€ 50.000 voor de jaren 2018
en 2019 beschikbaar te
stellen en te verwerken in
respect. de perspectiefnota
en het Investeringsplan 20182021; jaarschijf 2019.

5.

Plan van aanpak 'Thuis in Dalfsen' 20172018 nr. 2400

MO-B

1. In te stemmen met het
inspraakverslag en het gewijzigde
plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’
vast te stellen
2. Het plan van aanpak ter
instemming aan commissie en
raad voor te leggen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Openstelling en tarieven zwembad 2017 nr.
2385

MO-B

1. De openstellingsperiode van de
openluchtbaden vast te stellen op
22 april t/m 10 september 2017;
2. Akkoord te gaan met de
voorgestelde openingstijden,
inclusief aanpassing
openingstijden tot aan de
zomervakantie op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag;
3. Akkoord te gaan met mooi
weer/slecht weer regeling 2017;
4. Het tarievenblad 2017 vast te
stellen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Een integrale kindregeling: invulling extra
landelijk budget Klijnsma middelen. nr. 2399

MO-B

1. In te stemmen met het
voorliggende plan in bijlage 1 om
toe te werken naar een nieuwe
integrale kindregeling;
2. De Klijnsma middelen binnen dit

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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plan niet in te zetten voor
verdringing van bestaand beleid
maar als aanvullende impuls op
basis van de door Jetta Klijnsma
geformuleerde kaders;
3. De kindercadeaubon in 2018 niet
op huidige wijze voort te zetten
maar in oktober te komen met een
alternatief als onderdeel van de
nieuw te ontwikkelen integrale
kindregeling;
4. Het in bijlage 1 voorliggende plan
opiniërend voor te leggen aan de
Raad.

8.

Aanvraag subsidie maatschappelijke
duurzaamheid Anjerpunt Hoonhorst panelen
nr. 2350

MO-B

1. Het subsidieverzoek van Stichting
Anjerpunt Hoonhorst voor
geluidsabsorberende schermen in
het kader van maatschappelijke
duurzaamheid af te wijzen
2. Stichting Anjerpunt Hoonhorst via
bijgevoegde conceptbeschikking
op de hoogte te stellen van uiw
besluit

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

09.

Pilot GGZ nr. 2309

MO-B

In te stemmen met het lopen van de
pilot 'Beter Thuis' in 2017.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

10.

Boomfeestdag 2017 nr. 2398

OR-B

1. Deel te nemen aan de JubileumBoomfeestdag
2. De intentieverklaring
bomenverdrag te ondertekenen

Openbare
Ruimte

11.

Vaststelling beleid en beheer notitie
passanten haven Dalfsen nr. 2393

OR-B

1. Kennis te nemen van de notitie
Haven (In)zicht 2017
2. In te stemmen met de beheer- en
beleidsuitgangspunten genoemd
onder punt 1, 2 en 3 van deze
notitie.
3. Een inschatting te maken van de
toekomstige benodigde capaciteit
en de mogelijkheden van een
grondige aanpak/uitbreiding van
de haven (inclusief extra drijvende
steigers) te onderzoeken, inclusief
de daarvoor benodigde
investeringen. Daarbij de functie
van passantenhaven te
handhaven.
4. Geen camperplaatsen in Dalfsen
bij de haven toe te staan.
5. Het havenreglement 2017 e.v.
alsmede de daarbij behorende
tarievenlijst vast te stellen.
6. Daarbij een nadere aanduiding te

Openbare
Ruimte
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geven van het gebied waarbinnen
het gebruik van alcohol niet is
toegestaan.
7. Wethouder Agricola is voor de
haven portefeuillehouder.

12

Beleidsplan duurzaamheid 2017 - 2025 nr.
2312

RO-B

1. In te stemmen met het Beleidsplan
Duurzaamheid 2017 – 2025
2. Daarin op te nemen dat het
college voorstander is van het
aanleggen van zonneparken.
3. Het Beleidsplan Duurzaamheid
2017 – 2025 ter vaststelling voor
te leggen aan de raad.
4. Op basis van dit beleidsplan voor
de zomer een uitvoeringsnota
2017 – 2020 op te stellen en de
raad jaarlijks te informeren over de
voortgang.
5. De financiële consequenties met
ingang van 2018 ad € 273.000,structureel en € 195.000,incidenteel te betrekken bij de
integrale afweging bij de
Perspectiefnota 2018.
6. Het opzetten van een revolverend
duurzaamheidsfonds als uit te
werken project op te nemen in het
uitvoeringsplan en de
bijbehorende budgetaanvraag
apart voor te leggen aan de raad.
7. Samenwerkingspartners
(Duurzame dorpen, andere
gemeenten en provincie) het plan
ter informatie toe te sturen en
inwoners in april actief te
informeren via website,
Kernpunten en de
Duurzaamheidskrant 2017.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

13.

Aanpak leegstand buitengebied gemeente
Dalfsen nr. 2395

RO-B

De raad voor te stellen:
1. De notitie Aanpak Leegstand in
het buitengebied van de gemeente
Dalfsen vast te stellen;
2. Hiervoor een bedrag van € 30.000
voor het jaar 2017 beschikbaar te
stellen en dit bedrag ten laste te
brengen van het resultaat;
3. De kosten voor 2018 van €11.000
mee te nemen bij de integrale
afweging bij de Perspectiefnota
2018.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

14.

3e wijziging Bestemmingsplan

RO-B

1. De 3e wijziging van

Ruimtelijke
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Oosterdalfsen nr. 2380

hetBestemmingsplan
Oosterdalfsen gewijzigd vast te
stellen;
2. Het wijzigingsplan volgens de
wettelijke procedure af te
handelen.
3. De gemeenteraad via het RIS te
informeren.

Ontwikkeling

15.

Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG
2017) nr. 2357

RO-B

1. De raad voor te stellen:De
meerjaren prognose
grondexploitaties 2017 vast te
stellen en daarmee:De
gehanteerde uitgangspunten voor
programmering, parameters en
rekenrente, zoals opgenomen in
hoofdstuk 3 vast te stellen.In de
stemmen met de gemaakte
voorbereidingskosten van €
121.000, voor de toekomstige
exploitaties van Stappenbelt, het
Kleine Veer, Gruthuuske en
Hoonhorst en deze kosten te
classificeren als immateriele vaste
activa (ontwikkelkosten).
2. Het postieve resultaat van €
1.715.000 ten gunste van de
algemene reserve
grondexploitaties te brengen en dit
te verwerken in de jaarrekening
2016.
3. De door het college opgelegde
geheimhouding, zoals bedoeld in
artikel 25, tweede lid en artikel 55
lid 1 Gemeentewet, ten aanzien
van de bijlage met
kasstroomoverzichten te
bekrachtigen, voor een periode
van tien jaar.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

16.

Programma gecombineerde informatieavond
gemeente en PB dorp Dalfsen 2017 nr.
2378

RO-B

1. In te stemmen met het programma
voor de gecombineerde
informatieavond van PB dorp
Dalfsen en gemeente 2017
2. Alexander ter Kuile uit te nodigen
voor het onderwerp vliegroutes
Lelystad.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

17.

Oprichting CV en stichting Kulturhus De Spil
Nieuwleusen nr. 2194

V&S-B

De raad voor te stellen geen wensen
en / of bedenkingen aan het college
kenbaar te maken over het
voorgenomen besluit om een
Commanditaire Vennootschap en een
stichting voor het Kulturhus De Spil in
Nieuwleusen op te richten.

Visie en
Strategie
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Uitnodigingen/Representatie

18.

Uitnodiging SV Nieuwleusen voor start
nieuwbouw clubgebouw op 17 maart a.s. nr.
43037

UIT

Burgemeester gaat.

19.

B&W 14/3: Vooraankondiging lezing Huub
Dijstelbloem (09/05/2017) nr. 43026

UIT

Burgemeester.

20.

REMINDER: Conferentie proeftuinen Maak
verschil 27 maart 2017 nr. 43030

UIT

Geen deelname.
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Paraaf:
Burgemeester Noten
Weth. Agricola
Weth. Von Martels
Weth. Van Leeuwen
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Opsteller

14.
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15.
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