BESLUITENLIJST COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBAAR

Nr. 10.
Vergadering van het College van Burgemeester en
Wethouders, gehouden op 5 maart 2019

Aanwezig zijn:

Vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van:

E. van Lente, burgemeester
A. Schuurman, wethouder
J.W. Uitslag, wethouder
R.W.J. van Leeuwen, wethouder
J.H.J. Berends,
gemeentesecretaris/alg.directeur

Nr. Besluitenlijst vergadering van:

Besluit

1.

Besluitenlijst van de vorige vergadering

Akkoord

2.

Voorbereiding commissie en
raadsvergadering

Onderwerp/inhoud

Paraaf:
Burg. E. van Lente
Weth. Schuurman
Weth. Uitslag
Weth. Van Leeuwen
Gem.secretaris/alg.directeur
J.H.J. Berends

Opsteller

Besluit

3.

Update 'Thuis in Dalfsen' en vooruitblik
nieuwe wet Inburgering nr. 3561

MO-A

1. Kennis te nemen van de ‘update
‘Thuis in Dalfsen en vooruitblik
nieuwe wet inburgering’;
2. De ‘update ‘Thuis in Dalfsen’ en
vooruitblik nieuwe wet inburgering’
ter kennisname op het RIS te
plaatsen.

Maatschappelijke
Ondersteuning

4.

Terrein bij CBS. Het Kompas nr. 3545

MO-B

1. De ruimte achter Cbs Het Kompas
onder nader te stellen
voorwaarden om niet in eigendom
over te dragen aan PCONieuwleusen;
2. De te stellen nadere voorwaarden
aan de overdracht vooraf aan uw
college ter besluitvorming voor te
leggen;
3. De buren op korte termijn te
informeren.

Maatschappelijke
Ondersteuning
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5.

Openstelling en tarieven zwembaden 2019
nr. 3544

MO-B

1. De openstellingsperiode van de
openluchtbaden vast te stellen van
29 april t/m 8 september 2019;
2. De mooi/slecht weer regeling in
2019 voort te zetten;
3. Het tarievenblad 2019 vast te
stellen.

Maatschappelijke
Ondersteuning

6.

Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG
2019) nr. 3546

RO-B

De raad voor te stellen:
1. De Meerjaren Prognose
Grondexploitaties 2019 vast te
stellen en daarmee:
a. De gehanteerde uitgangspunten
voor programmering, parameters
en rekenrente, zoals opgenomen
in hoofdstuk 3 vast te stellen;
b. In te stemmen met de gemaakte
voorbereidingskosten 2018 van
€ 65.000,- voor de toekomstige
exploitaties en deze kosten bij te
boeken op de boekwaarde van de
immateriële vaste activa
(ontwikkelkosten);
2. Het positieve resultaat van
€ 857.000,- ten gunste van de
algemene reserve
grondexploitaties te brengen en dit
te verwerken in de jaarrekening
2018;
3. De door het college opgelegde
geheimhouding, zoals bedoeld in
artikel 25, tweede lid en artikel 55
lid 1 Gemeentewet, ten aanzien
van de bijlage met
kasstroomoverzichten te
bekrachtigen, voor een periode
van tien jaar.

Ruimtelijke Ordening

7.

Verkeersmaatregelen Pr. Beatrixlaan en
Kon. Julianalaan nr. 3460

RO-B

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de
maatregelen die worden
voorgesteld voor de Prinses
Beatrixlaan, Koningin Julianalaan
en het fietspad richting Koningin
Wilhelminalaan in Nieuwleusen;
2. Te besluiten om het college
opdracht te geven voor de verdere
voorbereiding en uitvoering van
deze maatregelen;
3. Een bruto krediet beschikbaar te
stellen van € 820.000 voor de
uitvoering van deze maatregelen;
4. Dit krediet te dekken uit:
a. Een aan te vragen subsidie in
het kader van de
verkeersveiligheid € 227.500;
b. Een bijdrage voor afkoppeling
van regenwater van € 35.000
te dekken uit de voorziening
riolering;

Ruimtelijke Ordening
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c. Het restant € 557.500 af te
schrijven in 25 jaar vanaf
2020. De afschrijvingslasten €
22.300 te verwerken in de
perspectiefnota 2020-2023.
8.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
zonnepark Waterinkweg nr. 3550

RO-B

De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het
realiseren van een zonnepark op
percelen aan de Waterinkweg in
Lemelerveld;
2. Deze ontwerp-verklaring als
definitieve verklaring van geen
bedenkingen aan te merken als
hiertegen geen zienswijze wordt
ingediend.

Ruimtelijke Ordening

9.

Programma gecombineerde informatieavond
PB Oudleusen en gemeente 2019 nr. 3560

RO-B

1. In te stemmen met het programma
voor de gecombineerde
informatieavond Oudleusen op 19
maart 2019
2. In te stemmen met een rondgang
door Oudleusen in 2020

Ruimtelijke Ordening

UIT

Geen deelname.

Uitnodiging
10.

Uitnodiging Week van Respect 2019 - 4 t/m
10 november nr. 305212
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