Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

07-05-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman en J. Uitslag

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering - Akkoord

3

Planschade
Besluit
1. Kennisnemen van het verzoek om planschade van de heer W. v.D. en het
daarop uitgebrachte advies van Thorbecke B.V.;
2. Het verzoek om planschade en het verzoek om vergoeding voor de kosten voor
rechtsbijstand af te wijzen.
3. Het door de aanvrager betaalde drempelbedrag voor het in behandeling nemen van
het verzoek niet terug te betalen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.B.

4

Vaststellen 6e herziening "Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen
2016, Koesteeg"
Besluit
1. Hogere grenswaarden door wegverkeerslawaai van 56 dB Lden voor de 8 nieuwe
woningen op de locatie Koesteeg (tussen Koesteeg 13/Vilsterkamp 36 en
Winkelkamp 14) in Dalfsen vast te stellen;
2. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen en kennisgeving van april 2019;
3. De 6e herziening "Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Koesteeg" en de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0148.DKernen2016hz6-vs01 met de daarbij behorende bestanden en
toelichting, waarbij voor het plangebied gebruik is gemaakt van een ondergrond
welke is ontleend aan de BGT-versie van 10 juli 2018, langs elektronische weg en in
analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - E.V.

5

Opinie raad RES
Besluit
1. De raad kennis te laten nemen van de concept startnotitie RES West Overijssel en
voor te stellen te kiezen voor een actieve opstelling in het proces voor het maken
van het regiobod;
2. Onderbouwing van de keuze en de context van het onderwerp in het geheel van het
duurzaamheidskader nader uitwerken in overleg met wethouder Schuurman.
Ruimtelijke Ontwikkeling - T.S.

6

Beantwoording schriftelijk vragen fractie CU art RvO over BIZ en vergunning

Besluit
Na een redactionele aanpassing in te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijk vragen van de fractie van de CU d.d. 11 april 2019 (art 44 RvO).
Ruimtelijke Ontwikkeling - U.L.
7

Aanvraag Vangnetuitkering 2018
Besluit
• Na een redactionele aanpassing bijgaande aanvraag voor de Vangnetuitkering
Participatiewet over 2018 vast te stellen;
• De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met bijgaande aanvraag voor de
Vangnetuitkering Participatiewet over 2018.
Maatschappelijke Ondersteuning - A.D.
Vastgesteld in de vergadering van 14 mei
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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