BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 11
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 13 maart 2018

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

H.C.P. Noten, burgemeester
A. Schuurman, 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

Besluit

Onderwerp/inhoud
3.

Vaststelling 1e herziening 'Chw
bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen
2016, Baarsmastraat 25 nr. 2992

Paraaf:
Burgemeester Noten
Weth. Schuurman
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Opsteller

Besluit
RO-B

De gemeenteraad via de
raadscommissie voor te stellen:
1. In te stemmen met de Nota van
Zienswijzen en kennisgeving van
februari 2018;
2. De 1e herziening 'Chw
plan Kernen gemeente Dalfsen
2016, Baarsmastraat 25' en
de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GMLbestand
NL.IMRO.0148.DKernen2016hz1vs01 met de daarbij behorende
bestanden en toelichting, waarbij
voor het plangebied gebruik is
gemaakt van een ondergrond welke
is ontleend aan de BGT-versie van
6 maart 2018, langs elektronische
weg en in analoge vorm ongewijzigd
vast te stellen;
3. De grondexploitatie behorende bij
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Ruimtelijke
Ontwikkeling

deze bestemmingsplanherziening
vast te stellen;
Verder te besluiten:
4. Te kiezen voor twee keer een twee
onder één kap woning in de
Baarsmastraat;
5. Het uitgiftesysteem voor bouwgrond
toe te passen voor het toewijzen
van de woningen aan de
gegadigden;
6. Pas later een beslissing te nemen
over het al dan niet opnieuw
invoeren van éénrichtingsverkeer in
de gehele Baarsmastraat.

4.

Invoering bedrijveninvesteringszone
bedrijventerrein De Rondweg in Dalfsen
nr. 2998

RO-B

1. Kennis te nemen van het
uitvoeringsovereenkomst
bedrijveninvesteringszone
Dalfsen;
2. Wethouder Schuurman namens het
college te mandateren om de
uitvoeringsovereenkomst
bedrijveninvesteringszone Dalfsen
te ondertekenen;
3. In te stemmen met het
raadscommissievoorstel – invoering
bedrijveninvesteringszone
bedrijventerrein De Rondweg in
Dalfsen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

5.

Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG
2018) nr. 2980

RO-B

De raad voor te stellen:
1. De Meerjaren Prognose
Grondexploitaties 2018 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 2017 van
€ 38.000,-, voor de toekomstige
exploitaties van Stappenbelt, het
Kleine Veer, Gruthuuske en
Hoonhorst en deze kosten bij te
boeken op de boekwaarde van de
immateriele vaste activa
(ontwikkelkosten).
2. Het positieve resultaat van
€ 4.647.000,- ten gunste van de
algemene reserve grondexploitaties
te brengen en dit te verwerken in de
jaarrekening 2017.
3. Over de voeding van de algemene
reserve vrij besteedbaar met
€4.477.000,- een persbericht uit te
doen;
4. De door het college opgelegde
geheimhouding, zoals bedoeld in

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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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.
6.

Tweede halfjaarrapportage 2017 nr. 3000

MO-B

In te stemmen met de tweede
halfjaarrapportage sociaal domein
2017 en deze aan de raadscommissie
aan te bieden.

Uitnodigingen/representaties
7.

Open huis nr. 247903

UIT

Wethouder Schuurman.

8.

Uitnodiging Opening Natuurbad Heidepark
zondag 15 april 2018 nr. 247463

UIT

Wethouder Uitslag.

9.

B&W 13-3: Aankondiging ledenvergadering
OVL nr. 248383

UIT

Wethouder Schuurman.

10.

Uitnodiging: Staatssecretaris v Veldhuizen
en Kamerleden naar Ommen op 16 maart
a.s. nr. 248234

UIT

Geen deelname.
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Maatschappelij
ke
Ondersteuning

