BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 20
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 15 mei 2018

Aanwezig zijn:

Afwezig is:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

A. Schuurman, wethouder
J.W. Uitslag, wethouder
R.W.J. van Leeuwen,
locoburgemeester
J.H.J. Berends
gemeentesecretaris/alg.directeur
H.C.P. Noten, burgemeester

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Leges Zonneparken nr. 3083

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud
3.

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

Besluit
RO-B

Voor grondgebonden zonneparken:
1. Aanvragers 50% van de bouwleges
te laten betalen bij de aanvraag voor
de omgevingsvergunning en 50%
van de bouwleges als SDE-subsidie
door hen wordt verkregen;
2. Een alternatieve bouwkostenberekening te hanteren (25% van de
bouwkosten) zodat de leges
overeenkomen met de ambtelijke
inzet;
3. Kosten in rekening te brengen voor
een ambtelijke beoordeling voor de
haalbaarheid van een planologische
maatregel voorafgaand aan een
definitieve aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een
zonnepark;
4. Hiertoe de raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de notitie
over vergunningen en
subsidieregeling voor
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Ruimtelijke
Ontwikkeling

zonneparken.
2. De 1e wijziging legesverordening
2018 vast te stellen.
4.

Tussenevaluatie Woonvisie gemeente
Dalfsen 2016 t/m 2020 nr. 3098

RO-B

1. In de stukken een verwijzing naar
de nota wonen en zorg opnemen;
2. De raad via een informerend
raadsvoorstel kennis te laten nemen
van de tussenevaluatie Woonvisie
gemeente Dalfsen 2016 t/m 2020.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

5.

Aanpassing financiële aspecten beheerplan
onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019 2023 nr. 3113

OR-B

1. Te kiezen voor overzicht D van
bijlage 3;
2. Eénmalig een bedrag van
€930.000,- uit de reserve algemeen
besteedbaar te doteren aan de
voorziening 'Groot onderhoud
gebouwen';
3. De jaarlijkse dotatie in de periode
2019 – 2023 vast te stellen op
€165.000,- per jaar;
4. Het raadsvoorstel en het beheerplan
+ bijlagen aan te passen op deze
onderdelen.

Openbare
Ruimte

6.

Kadernota armoede en schuldhulpverlening
nr. 2948

MO-A

1. In te stemmen met kadernota
Armoedebeleid en
Schuldhulpverlening;
2. De nota voor besluitvorming aan te
bieden aan de gemeenteraad.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

7.

Opstalrecht Aula Nieuwleusen nr. 3102

RO-A

1. In te stemmen met het vestigen van
een opstalrecht ten behoeve van
Uitvaarverzorging Nieuwleusen
B.V.;
2. De retributie ten gunste te laten
komen van de post 8750010
(begraafplaats Nieuwleusen);
3. De hoogte van de retributie voor
opstalrechten voor commerciële
partijen mee te nemen bij de
actualisatie van de Nota
Grondbeleid.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

8.

Evaluatie subsidieregelingen welzijnsbeleid
nr. 3069

MO-A

1. Kennis te nemen van de evaluatie
van de subsidieregelingen
welzijnsbeleid;
2. Conform aanbeveling 3 de
beleidsregels ‘innovatieve
preventieprojecten sociaal domein
2018’ vast te stellen na intrekking
van de oude beleidsregel door de
raad;
3. De aanbevelingen 1 over
communicatie en 2 over
samenwerking vorm te geven
richting partners;
4. De raad voor te stellen de
beleidsregel ‘innovatieve
preventieprojecten sociaal domein’

Maatschappelij
ke
Ondersteuning
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in te trekken;
5. De evaluatie en de beleidsregels ter
kennis te brengen van de
gemeenteraad.
9.

Consultatiebureaus Nieuwleusen en
Lemelerveld nr. 3108

MO-B

De raad voor te stellen:
1) De consultatiebureaus in
Nieuwleusen en Lemelerveld in
stand te houden;
2) Bij de behandeling van de
perspectief nota 2019-2022 de
structurele middelen ad € 75.000,beschikbaar te stellen

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

10.

Verkoop bedrijventerrein Grift III HD
Onroerend Goed nr. 3096

RO-A

1. In te stemmen met de verkoop van
een perceel bouwgrond van circa
3.500 m2 op het bedrijventerrein
De Grift III in Nieuwleusen aan
HD Onroerend Goed;
2. Koopsom ten gunste te brengen van
de grondexploitatie De Grift III.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

11

Vaststelling Beeldkwaliteitsplan
Westerbouwlanden Fase 2 nr. 3106

RO-A

De raad voor te stellen:
Het beeldkwaliteitsplan
Westerbouwlanden Fase 2 vast te
stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

12.

Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018
nr. 3086

PD-A

De raad voor te stellen om de vierde
wijziging van de Bouwverordening
gemeente Dalfsen 2009 vast te stellen.

Publieksdienst
verlening

13.

Leerplichtverslag schooljaar 2016-2017 nr.
2964

MO-A

1. Het leerplichtverslag over het
schooljaar 2016-2017 vast te
stellen;
2. Het leerplichtverslag, middels
plaatsing op het RIS, ter
kennisname aan de gemeenteraad
aan te bieden.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

14.

Begroting 2019 Veiligheidsregio IJsselland
nr. 3094

BV-A

1. Geen zienswijze in te dienen op de
concept-programmabegroting 2019
Veiligheidsregio IJsselland;
2. De gemeenteraad via het RIS te
informeren.

Bedrijfsvoering

15.

Maartcirculaire gemeentefonds 2018 nr.
3101

BV-A

1. De notitie maartcirculaire
gemeentefonds 2018 voor
kennisgeving aan te nemen;
2. De raad te informeren over de
effecten op de algemene uitkering
gemeentefonds.

Bedrijfsvoering

Uitnodigingen
16.

Uitnodiging(CADEAU! ) 50-jarig jubileum
Handbal Dalfsen op 3 juni 2018 nr. 257783

UIT

Wethouder Schuurman.

17.

Afscheid wethouder S. de Jong, Staphorst
nr. 257651

UIT

Geen deelname. Kaartje namens het
college sturen.
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18.

Uitnodiging open dag i.v.m. 25 jaar
dierenbegraafplaats Vennenberg op 9 juni
a.s. nr. 257650

UIT

Geen deelname. Kaartje sturen.

19.

Uitnodiging voor receptie t.g.v. 25-jarig
bestaan Sproeifeest op 28 juni a.s. nr.
258087

UIT

Geen deelname vanwege behandeling
Perspectiefnota.

20.

Netwerkborrel Rosengaerde - van harte
welkom! nr. 257939

UIT

Wethouder Uitslag en eventueel de
burgemeester.
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