Besluitenlijst College
Datum
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Voorzitter
Aanwezigen

14-05-2019
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

Leerlingenvervoer nu en hoe verder
Besluit
1. Kennis te nemen van het visiedocument met nadere uitwerking leerlingenvervoer
gemeente Dalfsen;
2. De zelfredzaamheid van kinderen en ouders/verzorgers te stimuleren/verhogen
door:
- Gebruik te maken van een beoordelingshandleiding bij nieuwe aanvragen;
- Het zelfstandig reizen en betrokkenheid ouders/verzorgers te stimuleren via het
toekennen van een eenmalige extra vergoeding van € 500 als de leerling fietst
naar school, verhoogd naar € 1.000 als afstand naar school meer is dan 10
kilometer en dit duidelijk in de beleidsregels te omschrijven;
- Drempelbedrag niet in rekening te brengen bij openbaar vervoer en vervoer per
auto.
3. De bijgevoegde beleidsregels leerlingenvervoer vast te stellen;
4. In maart 2020 te evalueren/verslag uit te brengen van de opbrengst van de
gewijzigde regels;
5. Het college te informeren over de onderbouwing van de caseload van 200
gesprekken;
6. Via plaatsing op het RIS de gemeenteraad te informeren.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

4

Concept Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van de Concept-Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio
IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting;
3. De gemeenteraad via het RIS te informeren.
Bedrijfsvoering - R.H.

5

Aanbesteding accountantsdiensten boekjaar 2020 e.v.
Besluit
1. De hardheidsclausule toe te passen door in afwijking van het Inkoop- en
aanbestedingsbeleid opdracht te verlenen aan BDO Accountants B.V. voor het
uitvoeren van de accountantsdiensten voor de boekjaren 2020 en 2021, met optie tot
verlenging met één jaar, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad;

2. De raad voor te stellen om:
• In te stemmen met het voorgenomen collegebesluit om een overeenkomst te
sluiten met BDO Accountants B.V. voor het verrichten van accountantsdiensten.
• Hiertoe in te stemmen met de afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
• BDO Accountants B.V. aan te wijzen als accountant belast met de
accountantscontrole voor de boekjaren 2020 en 2021, met één jaar als optie tot
verlenging.
• De meerkosten van € 5.000 voor 2020 en 2021 mee te nemen bij het opstellen van
de Perspectiefnota 2020.
Concerncontrol - J.V.
6

Opbrengst en vervolg ondernemersavonden dienstverlening - Bespreken
Besluit
1. Kennisnemen van de reacties tijdens de ondernemersavonden dienstverlening;
2. Kennisnemen van de samenvatting van de ondernemersavonden dienstverlening;
3. Akkoord gaan om een blijvende dialoog tussen gemeente en ondernemers te
faciliteren;
4. Akkoord gaan met terugkoppeling (ondernemers en raad) en communicatie (intern
en extern)
Visie & Strategie - N.S.

7

Verbod oplaten ballonnen en wijziging APV - Bespreken
Besluit
De raad voor te stellen te besluiten:
1. De Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen 2018 als volgt te wijzigen:
Aan hoofdstuk 4 wordt toegevoegd:
Artikel 4:9a Verbod oplaten ballonnen
1. Het is verboden één of meerdere ballonnen, van welk materiaal dan ook, door
middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of
andere gassen, op te laten stijgen.
2. Onder ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion,
Thaise wensballon, papierballon, geluksballon, etc.
3. Het verbod uit het eerste lid is niet van toepassing op vaartuigen als bedoeld in de
Wet luchtvaart.
2. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking.
Publieksdienstverlening - M.B.

8

Winkeltijden feestdagen - Bespreken
Besluit
De raad voor te stellen het huidige artikel 5:67 Apv lid 1 en 2 te wijzigen en lid 3 toe te
voegen:
lid 1.
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte
verboden geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen
zon- en feestdagen.
lid 2.
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In aanvulling op lid 1 op de zondag, met uitzondering van eerste Paasdag en eerste
Pinksterdag, openstelling tussen 12:00 en 18:00 toe te staan.
lid 3.
In aanvulling op lid 1 op de feestdagen tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede
Pinksterdag en tweede Kerstdag (niet op zondag) openstelling tussen 10:00 en 18:00
toe te staan.
Ruimtelijke Ontwikkeling - P.l.R.
9

Bijdrage Nationaal Fonds Asbestdaken
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Per 1 januari 2020 deel te nemen aan het Nationaal Asbestfonds (in oprichting);
2. Ten behoeve van asbestdak-eigenaren in de gemeente Dalfsen een bedrag van
€150.000 toe te voegen aan het Nationaal Asbestfonds via de stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.
Publieksdienstverlening - M.B.

10

Startnotitie klimaatbeleid
Besluit
1. Kennis te nemen van bijgaande startnotitie Klimaatbeleid;
2. Bijgaande startnotitie ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.
Ruimtelijke Ontwikkeling - A.M.

11

Rotonde Kampmansweg
Besluit
1. De varianten fietsers in de voorrang en fietsers niet in de voorrang (met
optimalisatie) beide uit te werken;
2. De andere varianten af te schrijven;
3. Hierover een informerend voorstel aan de gemeenteraad op te stellen;
4. Dit te overleggen met wethouder Uitslag i.v.m. de afwezigheid van wethouder Van
Leeuwen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.V.

12

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Marshoek
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van
het zonnepark Marshoek op percelen nabij de Hooiweg in Dalfsen;
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.K.
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13

Vaststelling 5e Verzamelplan Buitengebied Dalfsen
Besluit
1. De raad voor te stellen:
a. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en wijzigingen en daarmee de
zienswijze tegen het planonderdeel Hammerweg 2 gegrond te verklaren.
b. Het 5e verzamelplan Buitengebied Dalfsen gewijzigd vaststellen.
c. De provincie Overijssel te vragen het besluit eerder bekend te mogen maken dan
de wettelijk voorgeschreven termijn van zes weken (artikel 3.8 lid 4 Wet op de
ruimtelijke ordening).
d. Geen exploitatieplan op te stellen.
2. Hogere grenswaarden vast te stellen voor de woningen Ganzepanweg 1 en
Meeleweg 110.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

14

Vaststelling bestemmingsplan 't Febriek
Besluit
1. De portefeuillehouder te mandateren de Nota van zienswijzen en kennisgeving voor
te leggen aan de raad voor instemming;
De raad voor te stellen om:
2. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en kennisgeving;
3. Het bestemmingsplan ’t Febriek Zuid - Lemelerveld, het GML-bestand
NL.IMRO.0148.LFebriekZuid-vs01 met daarin de geometrisch bepaalde
planobjecten, de bijbehorende bestanden, toelichting en de bijlagen, waarbij gebruik
is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT versie van 25 maart
2018, vast te stellen;
4. De grondexploitatie ’t Febriek Zuid vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - W.v.d.P.

15

Vaststellen 11e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen,
Westeinde 37
Besluit
1. De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen en kennisgeving;
2. De 11e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Westeinde
37 ongewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
2.Hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.K.
Vastgesteld in de vergadering van 14 mei
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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