BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 16
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 17 april 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.

Overeenkomst Nederlandse Rode Kruis en
Veiligheidsregio IJsselland nr. 3044

BV-A

1. In te stemmen met bijgevoegde
regionale overeenkomst met het
Nationale Rode Kruis in het kader
van ondersteuning bij Opvang,
Verzorging en Registratie;
2. In te stemmen dat kosten die voort
komen uit deze overeenkomst
door de Veiligheidsregio IJsselland
worden doorbelast aan de
gemeente Dalfsen.

Bedrijfsvoering

4.

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 20192022 nr. 3048

BV-A

1. In te stemmen met de startnotitie
integraal veiligheidsbeleid 20192022;
2. De raadscommissie door middel
van een informerend
commissievoorstel te informeren.

Bedrijfsvoering

5.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
zonnepark Veldhoeveweg 1 nr. 3056

BV-B

De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het
realiseren van een zonnepark op
het perceel Veldhoeveweg 1 in

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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Dalfsen;
2. Deze ontwerp-verklaring als
definitieve verklaring van geen
bedenkingen aan te merken als
hiertegen geen zienswijze wordt
ingediend.
6.

Interbestuurlijk toezicht, totaalbeeld 2018 nr.
3063

C-A

1. Van de toezichtsintensiteit van de
provincie Overijssel kennis te
nemen;
2. De gemeenteraad over de
toezichtsintensiteit van de
provincie Overijssel te informeren
(via RIS).

Concerncontrol

7.

Herziening beleidsregel 'Innovatiebudget
kunst en cultuur' nr. 3050

MO-A

1. In te stemmen met de herziening
van de beleidsregel
‘innovatiebudget kunst- en cultuur’
(bijlage 1) en daarbij de volgende
wijzigingen doorvoeren:
a. Per subsidieaanvraag een
budgetplafond instellen van
€7.500,-;
b. Bij een aanvraag hoger dan
€4.000,- de eis van 50% eigen
financiering instellen voor het
bedrag boven de €4.000,-;
c. De randvoorwaarde ‘duurzaam
karakter’ veranderen in
‘bestendigheid’ en verplaatsen
van randvoorwaarde naar
inhoudelijke voorwaarde;
d. In plaats van de
randvoorwaarde ‘duurzaam
karakter’ als randvoorwaarde
stellen dat in het verleden
aangevraagde subsidies voor
eenzelfde soort activiteit
afgewezen worden;
e. De inhoudelijke criteria
‘vernieuwing en ontwikkeling’
vervangen voor ‘spreiding van
activiteiten over de kernen’;
f. Uitgaan van het begrip
‘volledige aanvragen’ voor de
beoordeling in plaats van
‘aanvragen’;
g. De criteria voor het bereiken
van het subsidieplafond
wijzigen in het opstellen van
een rangorde op basis van de
hoeveelheid inhoudelijke
voorwaarden;
2. De gemeenteraad op de hoogte te
brengen van deze herziening door
bijlage 2 ‘herziening beleidsregel
‘innovatiebudget kunst- en cultuur’
op het RIS te plaatsen.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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8.

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
nr. 3055

MO-A

Via bijgevoegd raadsvoorstel de
gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met de bindende voordracht
van de Raad van Toezicht van
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle
en Regio om de heer dr. M.J. Flikkema
te benoemen als lid van de Raad van
Toezicht.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

9.

Kadernota afstand tot de arbeidsmarkt
Participatiewet nr. 3026

MO-B

1. De Kadernota afstand tot de
arbeidsmarkt vast te stellen;
2. De Kadernota ter bespreking en
besluitvorming aan te bieden aan
de gemeenteraad.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

10.

Nieuwe methode voor het beoordelen
aanvraag kappen houtopstanden nr. 2958

OR-B

De notitie 'Beoordeling aanvraag
kappen houtopstanden' vast te stellen.

Openbare
Ruimte

11.

Beslissing op bezwaarschrift tegen weigeren
omgevingsvergunning kappen eik
Dammans-Es 12 in Hoonhorst nr. 2955

OR-B

1. Het bezwaarschrift, onder
overneming van het advies van de
bezwaarschriftencommissie,
gegrond te verklaren;
2. Aan de reclamant te motiveren
waarom zijn belangen (overlast
boom) opwegen tegen het belang
van het behoud van de boom en
de gevraagde vergunning te
verlenen;
3. De wettelijke grondslag van het
besluit aan te passen aan het
huidige afwegingskader (van het
Chw bestemmingsplan Kernen
gemeente Dalfsen 2016).

Openbare
Ruimte

12.

Kansenpot nr. 3053

OR-B

1. Om voor de aanvraag van Praktijk
van Fysiotherapie Dalfsen en
Cassemanager Dementie en
Woonzorgcentrum Rosengaerde
om thuiswonende dementerende
ouderen meer te laten bewegen
onder begeleiding van fysio en
medewerker Welzijn, geen
bijdrage toe te kennen;
2. Om voor de aanvraag van
Zangvereniging Out of the Blue
voor vrij toegankelijk openbaar
concert Cristmas Caroling een
bijdrage toe te kennen van € 1.200
en voor het concert in
Stoomfabriek Movies en Musicals
geen bijdrage toe te kennen;
3. Om voor de aanvraag van ZGR
Brugstede, om een avond te
organiseren voor eenzame 60+,
geen bijdrage toe te kennen;
4. Om voor de aanvraag van de
Algemene Bond Senioren Dalfsen,
voor het opstarten en bouwen van
een website om meer ouderen te
bereiken voor activiteiten, geen

Openbare
Ruimte
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bijdrage toe te kennen;
5. Om voor de aanvraag van
Plaatselijk Belang Oudleusen een
bijdrage voor aanschaf van een
duofiets toe te kennen van
€ 2.500,-;
6. Om voor de aanvraag van
Oogstdag Oudleusen voor het
organiseren van de Oogstdag
Oudleusen geen bijdrage toe te
kennen;
7. Om voor de aanvraag van
Oranjevereniging Dalfsen voor het
plaatsen van een invalidetoilet
tijdens de Oranjefeesten een
bijdrage toe te kennen van € 100,-;
8. Om voor de aanvraag van de heer
Buitenhuis voor een outdoor
Cinema avond in de Vecht een
bijdrage toe te kennen van
maximaal € 2.500;
9. Om voor de aanvraag van
Stichting Natuurboerderij Dalfsen
voor aanleg van een openbaar
wandelpad een bijdrage toe te
kennen van € 2.500,-;
10. Om voor de aanvraag van
Dierenbegraafplaats Venneberg
voor het realiseren van een
rustpunt voor fietsers en
wandelaars geen bijdrage toe te
kennen;
11. Om voor de aanvraag van BEST
voor aanschaf en plaatsen van
een container unit op het
evenemententerrein in Oudleusen
geen bijdrage toe te kennen.
12. Om voor de aanvraag van
Buurtschap Nachtegaalplein voor
het plaatsen van een picknickbank
een bijdrage toe te kennen van
€1.000,-;
13. Dit najaar, bij de evaluatie van de
Kansenpot, de toetsingscriteria
voor de Kansenpot herzien en zo
mogelijk concreter formuleren.
14. De afgewezen aanvragen te
bespreken met de eenheid MO
i.v.m. eventuele andere
subsidiemogelijkheden.
13

Preventie- en handhavingsplan alcohol
2018-2022 nr. 3043

PD-B

De raad voor te stellen het 'Preventieen handhavingsplan alcohol 20182022’ vast te stellen.

Publieksdienst
verlening

14.

Manifest 'verkeersveiligheid: een nationale
prioriteit' nr. 3062

RO-B

1. Kennis te nemen van de brief van
Veilig Verkeer Nederland waarin
gemeenten worden aangespoord
invulling te geven aan het
structureel verbeteren van de

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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verkeersveiligheid;
2. De raad via het RIS te informeren.
15.

Programmaplan Implementatie
Omgevingswet nr. 3032

V&S-B

1. In te stemmen met de uitvoering
van het Programmaplan
Implementatie Omgevingswet;
2. Niet te kiezen voor een integraal
participatietraject voor de Missie
en Visie en Omgevingsvisie, maar
dit na elkaar te laten plaatsvinden;
3. De financiële gevolgen van de
implementatie van de
Omgevingswet à € 922.000,- mee
te nemen bij de integrale afweging
in de Perspectiefnota 2019-2022;
4. Het Programmaplan
Implementatie Omgevingswet
voor vaststelling aan de raad aan
te bieden.

Uitnodigingen
16.

Uitnodiging korfbalvereniging
d ' Ommerdieck voor receptie op 25 mei a.s.
nr. 253791

UIT

Wethouder Uitslag.

17.

Uitnodiging Vitens/Natuur Educatie Zwolle
voor feestelijke opening hooiberg aan
Koepelallee 10 op 25 mei a.s. nr. 253807

UIT

Wethouder Schuurman.
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Visie &
Strategie

