BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 35
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 19 september 2017

Aanwezig zijn:

Afwezig is:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

N.L. Agricola, loco-burgemeester
J.W. Uitslag, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder
gemeentesecretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Paraaf:
Loco-burg. Agricola
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

H.C.P. Noten, burgemeester

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017b nr.
2673

BV-A

1. Het Mandaatstatuut gemeente
Dalfsen 2017b vast te stellen;
2. Het Mandaatstatuut gemeente
Dalfsen 2017a in te trekken.

Bedrijfsvoering

4.

M.e.r.-beoordeling Middenweg 2A in Dalfsen
nr. 2642

PD-B

Te besluiten dat er geen
milieueffectrapportage hoeft te worden
opgesteld voor de inrichting aan de
Middenweg 2A in Dalfsen, omdat er
geen sprake is van bijzondere
omstandigheden zoals bedoeld in
artikel 7.17, lid 1 van de Wet
milieubeheer.

Publieksdienst
verlening

5.

2e bestuursrapportage 2017 nr. 2714

BV-B

1. Na doorvoering van enkele kleine
aanpassingen in te stemmen met de
2e bestuursrapportage 2017;
2. De 2e bestuursrapportage 2017 ter
besluitvorming aan te bieden aan de
raad en de raad voor te stellen:
a. De 2e bestuursrapportage 2017
vast te stellen;

Bedrijfsvoering
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b. Het incidentele nadeel vast te
stellen op € 140.000 en dit
bedrag ten laste te brengen van
het resultaat;
c. De begroting 2017 te wijzigen
door vaststelling van de
bijgevoegde 23e
begrotingswijziging en de
tabel op blz 55/56 van het
boekwerk '2e
bestuursrapportage 2017';
d. Met betrekking tot de
investeringen (zie toelichting op
blz. 45 t/m 52) de onderstaande
wijzingen door te voeren en de
financiële consequenties hiervan
te verwerken in de
bestuursrapportages 2018:
3. Kredieten GVVP 2014 t/m 2016 af
te sluiten na afhandeling van alle
facturen;
4. Krediet Werken Zonder Grenzen
(2016) af te sluiten;
5. Krediet Komgrens Zwarteweg
Hoonhorst af te ramen met € 75.000
en ook de bijdragen te verlagen
met € 75.000;
6. Krediet Miles electro auto af te
ramen met € 28.500 en af te sluiten
nadat alle facturen zijn betaald;
7. De kredieten voor sneeuwploegen
en zoutstrooiers samen te voegen
en een extra krediet van
€ 21.200 beschikbaar te stellen voor
de aanschaf van zoutwatersproeiers. De afschrijvingstermijn te
bepalen op 8 jaar;
8. Krediet voertuig WSW af te ramen
met € 15.000 en af te sluiten nadat
alle facturen zijn betaald;
9. Krediet nieuwe ontwikkelingen GRP
af te ramen met € 45.000 ten gunste
van de voorziening riolering.
6.

Beslissing op bezwaar v.d. H. nr. 2719

MO-A

Het bezwaarschrift, onder overneming
van het advies van de
bezwaarschriftencommissie niet
ontvankelijk te verklaren.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Herziening beslissing op bezwaar n.a.v.
ingesteld beroep door Roza Advocaten
namens mw K. tegen het afwijzen van een
verzoek tot herziening van een opgelegde
verlaging. nr. 2722

MO-B

1. In te stemmen met herzien van de
beslissing op bezwaar van 6 juni
2017;
2. In te stemmen met het herroepen
van de besluiten van 6 juni 2017 en
27 december 2016;
3. In te stemmen met vergoeding van
de proceskosten à € 990,-

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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8.

Beslissing op bezwaar 'Planschadebesluit
Midden Tolhuisweg 4' nr. 2724

RO-A

1. Het advies van de commissie over
te nemen en het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren;
2. De deskundigenkosten die door
verzoeker voor de procedure zijn
gemaakt niet te vergoeden;
3. Het drempelbedrag van € 500,- voor
het in behandeling nemen van het
verzoek niet terug te betalen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

9.

Verplichtingen sociale koopwoningen
Boekweitland en Esakkers nr. 2723

RO-B

De bestaande bewoningsverplichting
van 10 jaar te handhaven.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

10.

Haalbaarheid aanvragen voor het 4e
verzamelplan bestemmingsplan
buitengebied nr. 2725

RO-B

1. De 16 haalbare aanvragen in
principe op te nemen in het 4e
verzamelplan buitengebied;
2. Met de initiatiefnemers van de
haalbare initiatieven na
overeenstemming over de
onderzoeken en de inrichting van de
percelen een ontwikkelingsovereenkomst af te sluiten;
3. Voor wat betreft het parkeren in het
buitengebied als vaste lijn aan te
houden dat twee vrachtwagens
worden toegestaan, met daarnaast
de mogelijkheid voor een ontheffing
voor nog eens maximaal twee
vrachtwagens, waarbij te allen tijde
de ruimtelijke aanvaardbaarheid van
het specifieke geval beoordeeld
moet worden en de KGO van
toepassing is.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

11.

Actieplan Verkeersveiligheid 2018 nr. 2699

RO-B

1. Kennis te nemen van het Actieplan
Verkeersveiligheid 2018;
2. De subsidieaanvraag bij de
provincie in te dienen vóór 29
september 2017;
3. De raad via het RIS te informeren.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

12.

Eerste halfjaar rapportage sociaal domein
2017 nr. 2721

MO-B

1. In te stemmen met de eerste
halfjaarrapportage sociaal domein
2017;
2. Kennis te nemen van de analyse
van de cliëntervaringsonderzoeken
Wmo en Jeugd 2016;
3. De halfjaarrapportage en de analyse
aan te bieden aan de raadscommissie.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

13

Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2018 - 2020
nr. 2704

RO-B

1. Het uitvoeringsplan Duurzaamheid
2018 – 2020 vast te stellen;
2. Een informerend voorstel hierover
aan de raadscommissie voor te
leggen;
3. De financiële consequenties met
ingang van 2018 ad € 273.000
structureel en € 195.000 incidenteel
(uit het beleidsplan Duurzaamheid)

Ruimtelijke
Ontwikkeling

Pagina 3 van 4

te betrekken bij de integrale
afweging bij de begroting.

Uitnodigingen/Representaties

Besluit

14.

Save the Date Delegatie - 28 oktober en 1
november - Netwerkbijeenkomst voor
Kamerleden nr. 213933

UIT

Geen deelname.

15.

Vooraankondiging Themabijeenkomst
integriteit en ondermijning 30 november
2017 nr. 213416

UIT

Gemeentesecretaris en mogelijk ook
de burgemeester (nog navragen)
gaan.

16.

Uitnodiging: Bestuurlijke Masterclass
'Leiderschap en (Crisis)communicatie in
onzekere tijden' nr. 213414

UIT

Geen deelname.
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