BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 21
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 23 mei 2017

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

H.C.P. Noten, burgemeester
N.L. Agricola, wethouder
J.W. Uitslag, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder
Wnd.gemeentesecretaris/alg.directeur
A. Goeree

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Paraaf:
Burgemeester Noten
Weth. Agricola
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Wnd.Gem.secretaris/alg.directeur
A. Goeree

Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017a
nr. 2517

BV-A

1. Het ‘Mandaatstatuut gemeente
Dalfsen 2017a’ vast te stellen;
2. Het ‘Mandaatstatuut gemeente
Dalfsen 2017 en de 1e wijziging
Mandaatstatuut gemeente Dalfsen
in te trekken.

Bedrijfsvoering

4.

Overzicht kosten evenemententerreinen
nr. 2454

BV-B

1. Kennis te nemen van het overzicht
kosten evenemententerreinen
gemeente Dalfsen;
2. De huurovereenkomst met
Stichting Festiviteiten Lemelerveld
om te zetten in een
gebruikersovereenkomst om niet;
3. De raad hierover schriftelijk te
informeren via het RIS.

Bedrijfsvoering

5.

Meerjarenbeleidsplan aanpak VSV regio
IJssel-Vecht 2017-2021 nr. 2498

MO-A

In te stemmen met het
meerjarenbeleidsplan voortijdig
schoolverlaten regio IJssel-Vecht
2017-2021.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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6.

Inkoopstrategie jeugdhulp regio IJsselland
nr. 2538

MO-B

1. In te stemmen met de
inkoopstrategie specialistische
jeugdhulp regio IJsselland;
2. De inkoopstrategie in de vorm van
dit B&W-voorstel en de
achterliggende documenten, via
het RIS, ter kennisname aan de
raad te verstrekken;
3. De wethouder jeugd, de heer
J. Uitslag, te mandateren om in
het regionaal bestuurlijk overleg
Jeugdhulp IJsselland van 28 juni
2017 namens het college een
besluit te nemen over de termijn
waarop het bekostigingsmodel
IJsselland wordt ingevoerd;
4. Akkoord te gaan met de conceptreactie op het advies van de
Participatieraad;
5. Weth. Uitslag zal met de eenheid
MO bezien hoe een monitoring
van de kosten te realiseren is.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Gebiedskeuze Jongeren Ontmoetingspunt
Dalfsen (JOP) nr. 2457

MO-B

1. Het stationsgebied aan te wijzen
als gebied voor de JOP Dalfsen;
2. Deze keuze voor te leggen aan de
gemeenteraad middels bijgevoegd
raadsvoorstel;
3. De JOP zomer 2017 te realiseren.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

8.

Beslissing op bezwaar Oosterkampen 5a
(het zonder vergunning plaatsen van een
aanbouw tegen bestaande schapenschuur)
nr. 2545

PD-A

Te besluiten om het ingediende
bezwaarschrift tegen de opgelegde
last onder dwangsom wegens het
zonder omgevingsvergunning plaatsen
van een aanbouw tegen de bestaande
schapenschuur op het perceel
Oosterkampen 5a in Dalfsen
ongegrond te verklaren.

Publieksdienst
verlening

9.

Beslissing op bezwaar Van Ittersumstraat
(voetbalkooi) nr. 2546

PD-B

1. Het bezwaarschrift, onder
overneming van het advies van de
bezwaarschriftencommissie,
gegrond te verklaren voor zover dit
het geluidsoverlast betreft
ontstaan door de voetbalkooi;
2. Ongegrond te verklaren voor zover
dit de overige bezwaren betreft;
3. De proceskosten te vergoeden,
conform het Besluit proceskosten
bestuursrecht, tot een bedrag van
€ 495,-.

Publieksdienst
verlening

10.

Verkoop perceel Welsummerveldweg
nr. 2524

RO-A

1. In te stemmen met de overdracht
van het perceel en de opstallen
aan de Welsummerveldweg 3 in
Dalfsen aan de Maatschap N;
2. De koopsom ten gunste te
brengen van grondexploitatie
woningbouw.

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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Uitnodigingen/Representatie

11.

Uitnodiging Regio Zwolle 'Sociale
Vernieuwing in de praktijk' d.d. 21 juni 2017
nr. 2949

UIT

Indien mogelijk wethouder Uitslag.

12.

Uitnodiging kennismaking waarnemend
burgemeester Bas Verkerk nr. 43279

UIT

College is verhinderd.
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