BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 37
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 3 oktober 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
gemeentesecretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

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
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Ontwikkeling van de nieuwe website
www.dalfsen.nl nr. 2745

BV-A

1. Af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid;
2. Een offerte voor een nieuwe
website op te vragen bij SIMgroep;
3. Een offerte voor het onderhoud
van de nieuwe website op te
vragen bij SIMgroep

Bedrijfsvoering

4.

Besluit op bezwaar dhr. O. tegen de
afwijzing op de aanvraag voor begeleiding
en levensonderhoud op grond van het
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004. nr. 2740

MO-A

1. In te stemmen met het advies van
de vaste commissie
bezwaarschriften;
2. In te stemmen met het ongegrond
verklaren van het bezwaarschrift;
3. In te stemmen met het aanpassen
van het besluit door de
omschrijving aan te passen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

5.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Koelmansstraat 75a in Dalfsen nr. 2730

PD-A

Te besluiten dat er geen
milieueffectrapportage hoeft te worden
opgesteld voor de inrichting aan de
Koelmansstraat 75a in Dalfsen, omdat
er geen sprake is van bijzondere
omstandigheden zoals bedoeld in
artikel 7.17, lid 1 van de Wet
milieubeheer.

Publieksdienst
verlening
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6.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Haarweg 35
in Lemelerveld nr. 2737

PD-B

Te besluiten dat er geen
milieueffectrapportage hoeft te worden
opgesteld voor de inrichting aan de
Haarweg 35 in Lemelerveld, omdat er
geen sprake is van bijzondere
omstandigheden zoals bedoeld in
artikel 7.17, lid 1 van de Wet
milieubeheer.

Publieksdienst
verlening

7.

Mandatering vorm-vrije m.e.r.-beoordeling
nr. 2738

RO-A

1. De manager Publieksdienstverlening te mandateren voor
afhandeling van vormvrije m.e.r.beoordelingsbesluiten;
2. Hiertoe de 1e wijziging van het
Mandaatstatuut 2017b vast te
stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

8.

Woningbouwprogramma 2018-2020, uitgifte
bouwgrond 2017-2018 nr. 2748

RO-B

1. Het woningbouwprogramma 20182020 vast te stellen en de raad
deze via het RIS ter informatie aan
te bieden;
2. In te stemmen met de
voorgestelde aantallen uit te
geven kavels eind 2017 en 2018.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

9.

Mandatering Omgevingsdienst IJsselland nr.
2697

RO-B

1. Mandaat te verlenen aan de
directeur van de Omgevingsdienst
op basis van bijgevoegd
conceptbesluit en conform het
reguliere pakket als beschreven in
het bijgaande register;
2. Dit besluit te beschouwen als een
voorgenomen besluit met die
beperking dat, indien blijkt dat de
vergadering van het AB van de
OD IJsselland geen aanpassingen
van het mandaatpakket 'regulier'
tot gevolg heeft, dit voorgenomen
besluit tevens een definitief besluit
is.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

Uitnodigingen/representaties

Besluit

10.

Uitnodiging Contactdag Gemeenten 2017,
19 oktober 2017 nr. 215628

UIT

Geen deelname.

11.

Cultuurprijs Overijssel 2017 Uitnodiging nr.
216097

UIT

Geen deelname.
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