BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 31
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 31 juli 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
Adj.gemeentesecretaris/directeur
A.Goeree

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Algehele wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) gemeente Dalfsen nr.
2900

Opsteller

Akkoord

Onderwerp/inhoud
3.

Paraaf:
Burgemeester Noten
Weth. Schuurman
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Adj.gem.secretaris/directeur
A.Goeree

Besluit
BV-B

De raad voor te stellen:
1. De Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Dalfsen 2018
vast te stellen, en
2. in te trekken de Algemene
Plaatselijke Verordening
vastgesteld bij raadsbesluit van 23
november 2015;
3. Een extra bepaling op te nemen
voor het plaatsen of houden van
bijenkasten: in bebouwde kom is
het plaatsen of houden van meer
dan 5 bijenkasten verboden en in
het buitengebied is daarvoor
ontheffing/vergunning nodig.
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Bedrijfsvoering

4.

Huidige en toekomstige inzet van reserves
nr. 3222

C-B

1. Kennis te nemen van de notitie
‘Huidige en toekomstige inzet van
reserves’;
2. De beleidsuitgangspunten zoals
opgenomen in de notitie ‘Huidige
en toekomstige inzet van reserves’
te verwerken in de nota reserves
en voorzieningen;
3. Deze notitie opiniërend te
bespreken in de raadscommissie
van september;
4. Financiële consequenties
meenemen bij de begroting.

Concern
Control

5.

Kadernota bibliotheek nr. 3226

MO-B

1. In te stemmen met de kadernota
‘Onze bibliotheek in 2019 en
verder… Bewegen, ontwikkelen,
samenwerken’;
2. De kadernota ter besluitvorming
voor te leggen aan de
gemeenteraad;
3. In het beleidsplan dat in 2019 volgt
op de kadernota financiële
scenario’s uit te werken (waarvan
één budget neutraal) en deze voor
te leggen aan de gemeenteraad.

Maatschappelij
ke
Ondersteuning

6.

Aanbevelingen bewuster insectenbeheer nr.
3189

OR-B

1. De aanbevelingen over
insectenvriendelijk beheer waar
mogelijk mee te nemen in de
uitvoering;
2. Verzenden van een brief aan de
inwoners, die de aanbevelingen
hebben ingediend waarin we
beschrijven welke aanbevelingen
we al toepassen. En hoe we de
overige aanbevelingen (in de
toekomst) mee kunnen nemen.

Openbare
Ruimte

7.

Verzoek doorverkoop perceel met
voorkeursrecht nr. 3237

RO-A

Op grond van artikel 10 lid 2 Wvg in te
stemmen met de verkoop van het
perceel Dalfsen Q 2023 door de
huidige eigenaar aan zoon.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

8.

Verkoop bedrijventerrein Uitbreiding
Stappenbelt - 't Febriek nr. 3229

RO-A

1. In te stemmen met de verkoop van
2.000 m2 bouwgrond op het
bedrijventerrein Uitbreiding
Stappenbelt – ’t Febriek aan
Gehama Beheer B.V.
2. De koopsom ten gunste te
brengen van de Voorbereiding
Stappenbelt

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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Uitnodigingen
9.

Opening 'de ruimte' zaterdag 1 september ,
Vossersteeg 74 Dalfsen nr. 272590

UIT

zo mogelijk gaat wethouder J. Uitslag

10.

Uitnodiging afscheid Johan Osinga
29.08.2018 16.00 - 18.00 uur Provinciehuis
nr. 273125

UIT

Gemeentesecretaris/alg.directeur

11.

Thorbeckedebat woensdag 10 oktober a.s.
met minister Ollongren in Zwolle nr. 272587

UIT

Verhinderd
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