BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 24
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 12 juni 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.

Aanpassing Havenreglement
Passantenhaven Dalfsen nr. 3133

BV-A

1. In te stemmen met een
aanpassing van het reglement
Passantenhaven Dalfsen;
2. Te bepalen dat het reglement in
werking treedt op 15 juni 2018.

Bedrijfsvoering

4.

Sociaal jaarverslag 2017 gemeente Dalfsen
nr. 3126

BV-B

1. Kennis te nemen van het sociaal
jaarverslag 2017;
2. Het sociaal jaarverslag 2017 ter
kennisneming aan de raad doen
toekomen (RIS);
3. Voor 2018 medewerkers
van 'Dalfsen werkt' ook op te
nemen in het sociaal jaarverslag.

Bedrijfsvoering

5.

Betaalgedrag 2017 nr. 3148

C&R-A

1. Kennis te nemen van de
betaalanalyse inkoopfacturen
2017;
2. De betaalanalyse 2017 vast te
stellen;
3. De betaalanalyse te plaatsen op
het RIS.

Concerncontrol
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6.

Begroting 2019 GBLT nr. 3147

C-A

1. In te stemmen met de
ontwerpbegroting 2019-2022 van
GBLT;
2. Geen zienswijze in te dienen ten
aanzien van de ontwerpbegroting;
3. Voorstel en bijbehorende stukken
op RIS plaatsen.

Concerncontrol

7.

Vaststellen startnotitie bibliotheekbeleid nr.
3144

MO-A

1. De startnotitie ‘Onze bibliotheek in
2019 en verder…’ vast te stellen;
2. De startnotitie informerend op het
RIS te plaatsen.

Maatschappelij
ke
ondersteuning

8.

verkoop bouwgrond bedrijventerrein 't
Febriek nr. 3141

RO-A

1. In te stemmen met de verkoop van
het perceel deel A, op het
bedrijventerrein ’t Febriek aan
Bcon b.v.;
2. De koopsom ten gunste te
brengen op grootboeknummer
003134.

Ruimtelijke
ontikkeling

9.

Besluit bezwaar Wettelijk voorkeursrecht
gemeenten nr. 3151

RO-A

De raad voor te stellen:
1. De ingediende bezwaarschriften
op de toepassing van de Wet
voorkeursrecht gemeenten
ongegrond te verklaren;
2. Het verzoek van indieners op
vergoeding van de proceskosten af
te wijzen.

Ruimtelijke
ontwikkeling

10.

Verlengen warmteactie nr. 3140

RO-B

1. De looptijd van de gewijzigde
warmteactie te verlengen van
1 juni 2018 naar 1 november
2018 en daarna af te sluiten;
2. De wijziging van de regeling
‘actievoorwaarden warmteactie
17/18’ vast te stellen;
3. De voorwaarde voor de 25 km
grens te verruimen naar ‘bij
voorkeur’;
4. De verlenging van de warmteactie
bij woningeigenaren onder de
aandacht te brengen

Ruimtelijke
ontwikkeling

11.

stand van zaken onderzoek
verkeersveiligheid rotonde Kampmansweg
nr. 3110

RO-B

1. Kennis te nemen van de stand van
zaken ten aanzien van het
onderzoek naar de
verkeersveiligheid op en bij de
rotonde Kampmansweg-RondwegWilhelminastraat-Koesteeg en het
participatieproces dat in het kader
van het onderzoek is opgestart;
2. De Raad middels bijgevoegde
notitie 'Stand van zaken aanpak
verkeersveiligheid rotonde
Kampmansweg, 29 mei 2018' via
het RIS te informeren over de
stand van zaken ten aanzien van
het onderzoek naar de
verkeersveiligheid op en bij de

Ruimtelijke
ontwikkeling
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rotonde Kampmansweg-RondwegWilhelminastraat-Koesteeg en ten
aanzien van het participatieproces.
Uitnodigingen
12.

Uitnodiging voor afscheid Jan Goedegebure,
gemeentesecretaris van Kampen, op 28 juni
a.s. nr. 263179

UIT

Gemeentesecretaris (heeft al afscheid
genomen met een cadeau).

13

Openen grote optocht Oudleusen nr.
263310

UIT

Burgemeester.

14.

Stage B&W LTO nr. 262276

UIT

Wethouders Schuurman en Uitslag op
21 september.

15.

Uitnodiging voor afscheid wethouder
Jaspers Faijer gemeente Staphorst op 21
juni a.s. nr. 262620

UIT

Het college is verhinderd. Kaartje
sturen.
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