Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

13-08-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
R. van Leeuwen, E. van Lente, J. Uitslag, H. van der Woude
A. Schuurman en H. Berends

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering

3

Evaluatie en vaststelling uitvoeringsprogramma GVVP
Besluit
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma GVVP 2016 –
2018;
2. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma GVVP 2019 – 2022;
3. De raad via het RIS te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling - R.L.

4

Energiebedrijf Dalfsen
Besluit
De raad:
1. Kennis te laten nemen van het verkennend onderzoek Energiebedrijf Dalfsen;
2. In te stemmen het opstellen van een ondernemingsplan voor een Energiebedrijf
Dalfsen;
3. De geraamde kosten (max. €25.000) voor het maken van het plan te betalen uit het
exploitatiebudget Duurzaamheid;
4. Het plan in het voorjaar 2020 te bespreken met de raad.
Ruimtelijke Ontwikkeling - T.M.

5

Evaluatie preventief gezondheidsbeleid
Besluit
1. Kennis te nemen van het evaluatie –en adviesrapport preventief gezondheidsbeleid;
2. In te stemmen met de vier aanbevolen hoofdlijnen uit de evaluatie voor een nieuw
uitvoeringsplan 'Kerngezond Dalfsen 2020-2021';
3. De raad kennis te laten nemen van het evaluatie –en adviesrapport preventief
gezondheidsbeleid.
Maatschappelijke Ondersteuning - M.R. & I.V.

6

Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Waterinkweg
Besluit
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen en kennisgeving;
2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een
zonnepark op percelen aan de Waterinkweg in Lemelerveld.

Ruimtelijke Ontwikkeling - J.K.
7

Vaststelling 4e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Kanaalpark
Besluit
De raad voor te stellen
a. De 4e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark
ongewijzigd vast te stellen;
b. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

8

Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid gemeente Dalfsen 2018-2022
Besluit
1. Het onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid gemeente Dalfsen 20182022 vast te stellen;
2. Het onderzoeksplan toe te lichten in de commissie planning & control;
3. Het onderzoeksplan op het RIS te plaatsen.
Concerncontrol - J.V.

9

Implementatie Wet aanpak woonoverlast te starten met opzetten
buurtbemiddeling
1. In te stemmen met de notitie "Aanpak woonoverlast gemeente Dalfsen", inclusief de
hierin voorgestelde vervolgstappen ten aanzien van buurtbemiddeling en de
implementatie van de Wet aanpak woonoverlast;
2. De notitie "Aanpak woonoverlast gemeente Dalfsen" en het bijbehorende
raadsvoorstel ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
Bedrijfsvoering - A.P.

11

Evaluatie mantelzorg- en vrijwilligersbeleid
Besluit
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid;
2. De evaluatie en uitkomsten informerend in de raadscommissie te brengen.
Maatschappelijke Ondersteuning - M.R.

Vastgesteld in de vergadering van 20 augustus 2019

E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
Locosecretaris-directeur
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