BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 13
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 27 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

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

Besluit

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Archiefverslag 2017 gemeente Dalfsen nr.
2988

BV-A

Het archiefverslag 2017 vast te stellen
en ter informatie voor de
gemeenteraad te plaatsen op het RIS.

Bedrijfsvoering

4.

Uitvoeringsplan Dalfsen kerngezond 20182019 nr. 2889

MO-B

1. Akkoord te gaan met het
uitvoeringsplan ‘Dalfsen
kerngezond 2018-2019’, opgesteld
en uit te voeren door de
Welzijnskoepel in oprichting;
2. De notitie nog redactioneel aan te
laten passen en in de
besprekingen nadrukkelijk het punt
van de prestatie-indicatoren mee
te nemen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

5.

Afschaffen leges evenementen nr. 2987

PD-B

Voorgesteld wordt:
1. Met ingang van het
evenementenseizoen 2019 geen
leges meer te heffen voor
evenementenvergunningen;
2. Dit te verwerken in de

Publieksdienst
verlening
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legesverordening 2019;
3. Het nadeel voor 2018 ad.
€ 10.500, ten gevolge van
afschaffen leges brandveiligheid
gebouwen en bijstelling inkomsten
overige leges APV, meenemen in
de 1e bestuursrapportage 2018;
4. Het structurele nadeel m.i.v. 2019
ad. € 14.000 meenemen in de
PPN 2019;
5. De wijzigingen expliciet in de
bestuursrapportage en de
perspectiefnota te vermelden.
6.

Realiseren twee appartementen eerste
verdieping bestaande pand perceel
Parallelstraat 5 Oudleusen nr. 3015

RO-A

Mee te werken aan het realiseren van
twee appartementen op de eerste
verdieping van het bestaande pand op
het perceel Parallelstraat 5 in
Oudleusen, onder de voorwaarde dat
wordt aangetoond dat wordt voldaan
aan de (brandveiligheids)voorwaarden in het
Vuurwerkbesluit vanwege de
vuurwerkopslagruimte op de begane
grond aan de noordoostzijde van het
pand.

UIT

Geen deelname vanwege VNGcongres.

Uitnodiging
7.

15 jaar duurzame ontwikkeling > save the
date: 25 juni 2018 nr. 250341
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Ruimtelijke
Ontwikkeling

