BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 17
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 24 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.

Beslissing op bezwaar inzake afwijzing
verzoek om handhaving m.b.t. activiteiten op
het perceel Poppenallee 19 te Dalfsen nr.
3073

PD-B

Het advies van de commissie
bezwaarschriften integraal over te
nemen. Het bezwaarschrift voor zover
gericht tegen de afwijzing van het
handhavingsverzoek van de
geplaatste schuur op het perceel
Poppenallee 19 met de bestemming
'Natuur' gegrond te verklaren.
Het bezwaarschrift voor het overige
deel met betrekking tot het gestelde
strijdig gebruik van de bestemming
'Wonen' ongegrond verklaren nu niet is
gebleken van bedrijfsmatige
activiteiten ter plaatse.

Publieksdienst
verlening

4.

Jaarrekening 2017 nr. 3068

BV-B

1. De definitieve jaarrekening 2017
vast te stellen en wethouder Van
Leeuwen te mandateren om
eventuele correcties op de
jaarrekening door te voeren
wanneer op grond van de
accountantscontrole
hier aanleiding voor bestaat;

Bedrijfsvoering
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2. De gemeenteraad voor te stellen,
voor de vergadering van 28 mei
2018:
1. Kennis te nemen van het
verslag van bevindingen;
2. De jaarrekening 2017 vast te
stellen;
3. In het kader van
budgetoverheveling:
a. Een bedrag van € 876.400
aan lasten en € 250.600
aan baten over te hevelen
naar 2018, dit voor
€ 417.000 te dekken uit de
algemene reserve vrij
besteedbaar en
€ 208.800 uit de betreffende
reserves waar een claim op
is gelegd;
b. Een bedrag van € 406.000
aan lasten over te hevelen
naar 2018, dit voor € 13.000
te dekken uit de ARVB en
€ 393.000 uit de algemene
reserve reeds bestemd;
4. In het kader van toevoeging
aan en onttrekking uit de
reserves:
a. De algemene reserve
grondexploitatie voor
€ 4.477.000 vrij te laten
vallen;
b. Resterende claims van
€ 156.000 uit de algemene
reserve reeds vrij te laten
vallen;
c. Deze middelen toe te
voegen aan de algemene
reserve vrij besteedbaar;
5. In te stemmen met
continuering van investeringen
in 2018 conform het overzicht
in paragrafen 5.2.2 en 5.2.3;
6. Het rekeningresultaat van €
209.000 toe te voegen aan de
algemene reserve vrij
besteedbaar;
7. De begroting 2018 conform
bijlage te wijzigen.
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5.

Uitnodigingen

5.

Uitnodiging Sleepbootdagen Zwartsluis nr.
254217

UIT

UIT

Wethouder Uitslag onder voorbehoud.
Geen officiele uitnodiging.
Collegeleden bekijken of zij delen van
de festiviteiten bezoeken.

Uitnodiging Oranjevereniging Dalfsen voor
feestavonden op 26 of 28 april a.s. nr.
255057
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