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Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Evaluatie pilot nachtvissen nr. 2086

BV-A

In te stemmen met de evaluatie pilot
nachtvissen en de daarbij behorende
conclusies en aanbevelingen.

Bedrijfsvoering

4.

1e bestuursrapportage 2017 nr. 2520

C&R-B

1. In te stemmen met het concept
van de 1e bestuursrapportage
2017, inclusief enkele besproken
aanpassingen;
2. De definiteve bestuursrapportage
volgende week opnieuw te
agenderen, inclusief het
raaadsvoorstel.

Control en
Resultaat

5.

Aansluiten Informatieknooppunt Zorgfraude
nr. 2523

MO-A

De bewerkersovereenkomst te
ondertekenen om, via de VNG, aan te
sluiten bij het informatieknooppunt
zorgfraude (IKZ).

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Behandeladvies motie onderhoud openbare
ruimte en wegenbeheerplan 2017-2020
nr. 2471

RO-B

1. De raad over de voortgang van de
uitwerking van de motie
'onderhoud openbare ruimte' te
informeren;
2. Daartoe het B&W-advies om te

Openbare
Ruimte
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zetten naar een goed leesbare
notitie;
3. Het rapport van de firma Roelofs
daarbij mee te sturen;
4. De dekking voor inhuur van advies
à €17.000 in de eerste bestuursrapportage mee te nemen.
7.

Detailhandelsstructuurvisie nr. 2481

RO-B

1. In te stemmen met de
detailhandelsstructuurvisie;
2. In te stemmen met een
uitvoeringsbudget van 20.000,- en
wordt meegenomen bij de
integrale afweging van de
perspectiefnota 2018;
3. In te stemmen om de
detailhandelsstructuurvisie voor
besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad (juni 2017).

Ruimtelijke
Ontwikkeling

8.

Chw bestemmingsplan kernen gemeente
Dalfsen nr. 2507

RO-B

De raad voor te stellen:
a. Voor wat betreft de
ontvankelijkheid, de inhoud en de
overwegingen ten aanzien van de
zienswijzen te besluiten
overeenkomstig de Nota van
Zienswijzen en kennisgeving;
b. Het 'Chw bestemmingsplan kernen
gemeente Dalfsen 2016' , het
GML-bestand
NL.IMRO.0148.Kernen2016-vs01
met daarin de geometrisch
bepaalde planobjecten, de
bijbehorende bestanden,
toelichting en de bijlagen, waarbij
gebruik is gemaakt van een
ondergrond die is ontleend aan de
GBKN-versie van 10 november
2015, langs elektronische weg en
in analoge vorm gewijzigd vast te
stellen;
c. De notitie over de experimenten in
het kader van de Omgevingswet
(duurzaamheid en integratie
regelingen houtopstanden) bij de
stukken voor de gemeenteraad te
voegen;
d. De provincie te vragen het besluit
eerder bekend te mogen maken
dan de wettelijk voorgeschreven
termijn van zes weken (artikel 3.8
lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening); geen exploitatieplan
vast te stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

9.

Jagtlusterallee nr. 2501

RO-B

1. Kennis te nemen van de nadere
uitwerkingen varianten
Jagtlusterallee;
2. De raad voor te stellen om te
kiezen voor het handhaven van de

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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80 km/uur weg, uitgevoerd in
beton;
3. In het raadsvoorstel de
afwaardering tot 60 km/uur weg
als alternatief mee te nemen;
4. In te stemmen met een structureel
budget van € 65.000,--. Deze
middelen mee te nemen bij de
integrale afweging van de
perspectiefnota 2018.
10.

Vaststellen 3e verzamelplan Buitengebied
nr. 2518

RO-B

A. De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de Nota van
Zienswijzen en kennisgeving;
2. Het 3e verzamelplan
bestemmingsplan Buitengebied
gemeente Dalfsen gewijzigd vast
te stellen;
3. De Beeldkwaliteitplannen Blikman
Kikkertweg naast nr. 13, Landgoed
Mataram en Hoevendwarsweg 4-6
vast te stellen als invulling van de
Welstandsnota 2014 voor het deel
van het plangebied dat in dit
beeldkwaliteitplan is opgenomen;
4. De Provincie Overijssel te vragen
het besluit eerder bekend te
mogen maken dan de wettelijk
voorgeschreven termijn van zes
weken (artikel 3.8 lid 4 van de Wet
ruimtelijke ordening);
5. Geen exploitatieplan vast te
stellen;
6. De 2e wijziging van de
legesverordening vast te stellen
(afzonderlijk besluit);
7. De 2e wijziging van de Algemene
Plaatselijke verordening vast te
stellen (afzonderlijk besluit);
8. De genoemde wijzigingen in de
verordeningen inwerking te laten
treden op het moment van
inwerkingtreding van het 3e
verzamelplan buitengebied.
B. Hogere grenswaarden Wet
geluidhinder Blikman Kikkertweg
naast nr 13 vast te stellen;
C. De beleidregels kappen
houtopstanden gemeente Dalfsen
vast te stellen;
D. De 2e wijziging van het
mandaatstatuut gemeente Dalfsen
2017 vast te stellen.
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Ruimtelijke
Ontwikkeling

Uitnodigingen
11.

Timmerweek Lemelerveld nr. 43199

UIT

Wethouder Uitslag.

12.

ARCABO uitnodiging vrijdag 9 juni 13.0017.00 uur nr. 43224

UIT

Wethouder Agricola.

13

Uitnodiging agri/food/zorg-congres: 'Boer in
de regio zoekt Zorg' - 17 mei a.s. nr. 43222

UIT

Geen deelname college. Wel
ambtelijk?

14.

Save the date - 7 juni bestuurlijke sessie
Informatiesamenleving nr. 43198

UIT

Geen deelname.

15.

Afscheid Ron Jans op maandag 15 mei
2017 nr. 43242

UIT

Geen deelname.

16.

Vooraankondiging BIBOB roadshow nr.
43228

UIT

Geen deelname college. Wel
ambtelijk?

17.

Themaportefeuillehoudersoverleg Lelystad
Airport nr. 43226

UIT

Wethouder van Leeuwen.
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