BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 46
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 13 november 2018

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

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

Afwezig:

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

A. Schuurman, wethouder

Nr. Besluitenlijst vergadering van:
1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Besluit

Opsteller

akkoord

Onderwerp/inhoud

Besluit

3.

Wijziging aanwijzings- en
benoemingsbesluiten informatiebeheer. nr.
3372

BV-A

Het Aanwijzings- en
benoemingsbesluiten informatiebeheer
te wijzigen door opneming van
functiebenamingen.

Bedrijsvoering

4.

Aanpassing Archiefverordening 2017 nr.
3341

BV-A

1. De raad voor te stellen in te
stemmen met de
Archiefverordening 2018
gemeente Dalfsen
2. De beheerregeling
Informatiebeheer 2018 vast te
stellen (B&W bevoegdheid)

Bedrijfsvoering

5.

Aanpassing verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp 2019 nr. 3371

MO-A

1. De raad voor te stellen om de
verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp 2019
(ingangsdatum 1 januari 2019)
vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om de
verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp
(ingangsdatum 1 januari 2018) per
1 januari 2019 in te trekken.

Maatschappelijke
Ondersteurning
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6.

Gebiedskeuze JOP Lemelerveld nr. 3311

MO-A

1. De noordzijde van Sportpark
Heidepark aan te wijzen als
gebied voor een
jongerenontmoetingsplek (JOP) te
Lemelerveld.
2. Een permanente vergunning te
onderzoeken voor een JOP in
Lemelerveld aan de noordzijde
van Sportpark Heidepark en een
tijdelijke omgevingsvergunning te
verlenen voor de periode van 1
februari 2019 – 1 februari 2021 op
de huidige van de locatie.
3. De skatebaan bij Sportpark
Heidepark te verwijderen en een
nieuwe invulling met de omgeving
te onderzoeken.
4. De gemeenteraad te verzoeken in
te stemmen met het onderzoeken
van een permanente vergunning
voor het JOP Lemelerveld aan de
noordzijde van Sportpark
Heidepark middels bijgevoegd
raadsvoorstel.

Maatschappelijke
ondersteuning

7.

Aanvullende beslissing op bezwaar inzake
bezwaarschrift afwijzing
handhavingsverzoek Poppenalee 19 nr.
3358

PD-B

1. Het bezwaarschrift voor zover
gericht tegen de afwijzing verzoek
om handhavend op te treden
tegen het bouwwerk op het
bosperceel met de bestemming
'Natuur' niet ontvankelijk te
verklaren, nu de heer J.A.A.
Heuvink als niet belanghebbende
in de zin van de Awb kan worden
aangemerkt.
2. In het kader van het beginselplicht
handhavend op te treden, nu geen
sprake is van concreet zicht op
legalisatie van het betreffende
bouwwerk op het bosperceel met
de bestemming 'Natuur'.
3. Aan de heer Van Leussen een last
onder dwangsom op te leggen,
waarbij aan hem de last wordt
opgelegd de illegaal geplaatste
schuur te verwijderen en
verwijderd te houden en een
begunstigingstermijn wordt gesteld
van 3 maanden na verzending
uitspraak van de rechtbank
Overijssel.

Publieksdienstverlening
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8.

Vaststellen 1e Verzamelplan kernen
gemeente Dalfsen nr. 3365

RO-A

1. Hogere grenswaarden Wet
geluidhinder vast te stellen voor de
bedrijfswoningen Meeleweg 12 en
12a in Nieuwleusen;
2. De raad voor te stellen:
a. Het Chw bestemmingsplan 1e
Verzamelplan kernen
gemeente Dalfsen 2016 vast
te stellen;
b. Geen exploitatieplan vast te
stellen

Ruimtelijke
Ontwikkeling

9.

Projectplan (plan van aanpak uitvoeringsplan) Centrumplan Dalfsen nr.
3375

RO-B

1. In te stemmen met het concept
Projectplan.
2. De raad voor te stellen om kennis
te nemen van het concept
Projectplan.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

10.

Evaluatie Beleidsplan recreatie en toerisme
2011-2020 nr. 3333

RO-B

1. kennis te nemen van de ‘Evaluatie
Beleidsplan recreatie en toerisme
2011-2020’
2. de ‘Evaluatie Beleidsplan recreatie
en toerisme 2011-2020’ en het
vervolg hiervan informerend te
bespreken in de gemeenteraad en
het raadsvoorstel hierop aan te
passen.
3. in te stemmen met het actief
betrekken van de sector
vrijetijdseconomie ter
voorbereiding op de
totstandkoming van toekomstig
beleid op het gebied van recreatie
en toerisme
4. in te stemmen met onderstaande
maatregelen naar aanleiding van
de in de evaluatie gestelde
conclusies en aanbevelingen:
a. Een evaluatie van de
(constructie van de)
subsidieverlening aan de
Stichting Gemeentepromotie
Dalfsen;
b. Een evaluatie van de
subsidieverlening aan
Vechtdal Marketing.
c. in te stemmen met
onderstaande
aandachtspunten voor
toekomstig beleid op het
gebied van recreatie en
toerisme:
d. Het creëeren van meer
bewustwording onder
inwoners en het stimuleren
van ondernemers tot het beter
benutten van gerealiseerde
voorzieningen;

Ruimtelijke
Ontwikkeling
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e. Het beter inzichtelijk maken
van B&B’s, het overwegen of
quotering van B&B’s
noodzakelijk is en goede
informatievoorziening over het
starten (of houden) van een
B&B;
11.

Realiseren appartementengebouw
Ruitenborghstraat/Bloemendalstraat Dalfsen
(Pniel locatie) nr. 3326

RO-B

1. Mee te werken aan het realiseren
van een appartementengebouw
bestaande uit 21 woningen
conform de voorgestelde
stedenbouwkundige invulling (het
schetsontwerp) en de nadere
onderbouwing hiervan in het
visiedocument;
2. Deze stedenbouwkundige invulling
en de nadere onderbouwing
hiervan opnieuw ter vaststelling
aan de gemeenteraad aan te
bieden.
3. De gespreksverslagen
anonimiseren en bij de stukken
voor de gemeenteraad te voegen.

Ruintelijke
Ontwikkeling

12

Beoordelingskader grootschalige
energieopwekking nr. 3350

RO-B

1. In te stemmen met het
beoordelingskader voor
grootschalige energieopwekking
2. Het beleidskader ter vaststelling
aan te bieden aan de raad
3. Daarin als alternatief mee te
nemen om eerst de discussie over
de energiemix en de centrale
locatie voor energie-opwekking af
te wachten.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

13.

Herontwikkeling Tuin Ton Alferink
Nieuwstraat 17B Lemelerveld nr. 3370

RO-B

1. In principe in te stemmen met een
herontwikkeling naar woningbouw
op de locatie Nieuwstraat 17B in
Lemelerveld;
2. De raad voor te stellen de
stedenbouwkundige visie voor de
locatie Nieuwstraat 17B in
Lemelerveld vast te stellen.

Ruimtelijke
Ontwikkeling

14.

Grondprijzen 2019 inclusief opvolging
verzoek tot prijsdifferentiatie kernen nr. 3263

RO-B

1. De raad voor te stellen om
prijsdifferentiatie toe te passen op
de grondprijzen van gemeente
Dalfsen, waarbij voor
Nieuwleusen dezelfde
grondprijzen gaan gelden als die
voor Dalfsen.
2. Op basis van het toepassen van
prijsdifferentiatie de prijzen vast te
stellen conform bijgevoegd
overzicht (maar met aanpassing
voor Nieuwleusen) en onder
voorwaarde dat de gemeenteraad
instemt met punt 1.

Ruimtelijke
Ontwiokkeling
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3. Bij kleine woon-werk locaties voor
het bepalen van de prijs vast te
houden aan de verhouding 2/3
woningbouw en 1/3 industrie,
maar bij grote afwijkingen de
werkelijke verhouding te hanteren.
15.

16.

Voorlopig ontwerp snelfietsroute Zwolle Dalfsen nr. 3349

Uitnodigingen:
Uitnodiging Vechtdal boert bewust nr.
288199

RO-B

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van :
a. het voorlopig ontwerp, zoals
weergegeven in de notitie:
'Snelfietsroute Zwolle – Dalfsen /
maatregelen deel Dalfsen
voorlopig ontwerp (oktober 2018)';
b. de notitie 'snelfietsroute Zwolle –
Dalfsen' (1 november 2018)
c. de beantwoording van de motie
'kwalitatief hoogwaardige
fietsroutes'(1 november 2018);
d. startnotitie 'Lokale uitwerking
Koersdocument Fiets & Kernnet
Fiets' (een integrale fietsvisie 2019
– 2026 & Uitvoeringsprogramma
Fiets 2019 – 2021);
2. Te besluiten om het college
opdracht te geven voor de verdere
uitwerking, voorbereiding en
uitvoering van fase 1 van de
snelfietsroute Zwolle – Dalfsen, te
weten de route Ankummer Es
(vanaf de Leemculeweg),
Vossersteeg, De Broekhuizen;
3. Een krediet van € 820.000
beschikbaar te stellen voor de
voorbereiding en uitvoering van
fase 1 (4e begrotingswijziging);
4. De afschrijvingslasten van €
17.800 te verwerken in de
begroting 2019, vanaf jaarschijf
2021 en dit ten laste te brengen
van het begrotingssaldo;
5. De extra structurele
onderhoudslasten van € 2.443 te
verwerken in de begroting 2019,
jaarschijf 2021.
6. Bij de verdere uitwerking rekening
te houden met het beleid rond
verlichting van de gemeente.

UIT

Geen deelname.

17.

Uitnodiging Kerst rondum de Kaerke op 15
december a.s. nr. 288052

UIT

Wethouder Van Leeuwen.

18.

Digitale uitnodiging voor het Regio Zwolle
Congres d.d. 13 december 2018 nr. 287427

UIT

Gemeentesecretaris.
Zijn er bedrijven uit Dalfsen
genomineerd?
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Ruimtelijke
Ontwikkeling

