Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

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

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering

3

Wijzigen gebruik van kantoor naar maatschappelijk voor vestigen kerk in pand
Polhaarweg 22 in Dalfsen
Besluit
1. In te stemmen met het wijzigen van het gebruik van kantoor naar maatschappelijk;
2. De hiervoor benodigde planologische procedure te volgen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - E.V.

4

Vierde wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Besluit
1. In te stemmen met de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD
IJsselland, conform de bepalingen opgenomen in het bijgevoegde concept- ‘Besluit
tot de vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland’ van het
algemeen bestuur van GGD IJsselland;
2. De wijzigingsvoorstellen om toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad;
3. Indien en voor zover de raad ongewijzigd goedkeuring geeft, wordt dit besluit geacht
het besluit te zijn waarmee het college instemt met de gemeenschappelijke regeling.
4. Het Algemeen bestuur van de GGD IJsselland voor 18 oktober te informeren over dit
besluit.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.G.

5

Herinrichting voorplein gemeentehuis Dalfsen
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de schetsontwerpen optie 1a (hellingbanen met lift en “glazen”
liftschacht) en optie 4 (gehele plein met geringe helling) die worden voorgesteld als
varianten voor het voorplein van het gemeentehuis Dalfsen;
2. Te besluiten om het college opdracht te geven voor de verdere voorbereiding en
uitvoering van optie 4, gehele plein met geringe helling;
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000 voor het voorbereiden en uitvoeren
van deze maatregel. Het bedrag van € 350.000 af te schrijven in 15 jaar vanaf 2022.
De kapitaalslasten van € 23.500 voor € 2.000 te dekken door een verlaging van het
budget onderhoud gemeentehuis Dalfsen. Het restant van € 21.500 op te nemen in
de begroting 2021-2024.
Openbare Ruimte - F.v.W.

6

Rapportage voortgang Waterfront
Besluit
1. In te stemmen met de tussenrapportage Symfonie aan de Vecht – Waterfront (juli
2019), die bedoeld is de provincie Overijssel te informeren over de voortgang van
het project ´Inrichting openbaar gebied Waterfront´;
2. De gemeenteraad via het RIS over de tussenrapportage te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling - M.P.

Vastgesteld in de vergadering van 13 augustus

R.W.J. van Leeuwen
Locoburgemeester

M.J. Duijtshoff
Locosecretaris-directeur
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