Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen

16-07-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
R. van Leeuwen
H. Berends, A. Schuurman en R. van Leeuwen
E. van Lente en J. Uitslag

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering

3

Principeverzoek realiseren natuurboerderij Nieuwleusen (hoek
Bosmansweg/Westerveen)
Besluit
In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het initiatief van een
natuurboerderij op het perceel op de hoek van Westerveen en Bosmansweg te
Nieuwleusen, kadastraal bekend als gemeente Nieuwleusen, sectie L, nummer 346.
Ruimtelijke Ontwikkeling - M.G.

4

Verkenning onderzoek toekomstmogelijkheden platteland
Besluit
1. Kennis te nemen van de notitie - verkenning onderzoek toekomstmogelijkheden
platteland;
2. Een afzonderlijk diepgaand onderzoek á la Aalten niet uit te voeren mede gelet op
de huidige aandacht voor zowel ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied als
voor het ondernemerschap (collectief als individueel);
3. Dit advies inclusief de notitie - verkenning onderzoek toekomstmogelijkheden
platteland - via het RIS aan de raad kenbaar te maken.
Ruimtelijke Ontwikkeling - U.L.

5

m.e.r. beoordeling Westerveldweg ong. Dalfsen
Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het oprichten van een nieuwe
pluimveehouderij aan de Westerveldweg (ong);
2. In principe in te stemmen met de wijziging voor het te houden van vleeskuikens in
plaats van legkippen in nieuw op te richten stallen;
3. Te besluiten dat voor de voorgenomen oprichting van de pluimveehouderij voor
vleeskuikens geen milieueffectrapport nodig is.
Ruimtelijke Ontwikkeling – S.K.

6

Uitwerking scenario logopedie
Besluit
1. In te stemmen met de notitie uitwerking scenario preventieve logopedie;
2. In te stemmen met de conceptbrief aan directies van scholen voor primair onderwijs;
3. De notitie uitwerking scenario preventieve logopedie ter besluitvorming aan te
bieden aan de gemeenteraad;

4. De ondernemingsraad informeel te informeren door middel van toezending van de
notitie.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.G.
Vastgesteld in de vergadering van 23 juli
R.W.J. van Leeuwen
Locoburgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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