Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

10-09-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, A. Schuurman, R. van Leeuwen, E. van Lente en J. Uitslag

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Het college stemt in met de beide besluitenlijsten.

3

Verordening op de ambtelijke bijstand 2019
Besluit
De raad voor te stellen:
1. De ‘Verordening op de ambtelijke bijstand 2019’ vast te stellen.
2. De ‘Verordening ambtelijke bijstand’, zoals vastgesteld op 16 december 2002, in te
trekken.
Raadsgriffie - J.L.

4

Eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019 van Veiligheidsregio
IJsselland;
2. Hierop geen zienswijze in te dienen;
3. De raad via het RIS te informeren.
Bedrijfsvoering - R.H.

5

Intrekken voorkeursrecht Dalfsen
Besluit
In te stemmen met het intrekken van de gevestigde voorkeursrechten op de percelen
aan de oostkant van de Oosterdalfsersteeg in Dalfsen, te weten de percelen kadastraal
bekend gemeente Dalfsen sectie Q, nummers 244, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468,
1502, 1503, 2038, 2039 en 2062, zoals aangegeven op de bijgevoegde perceellijst.
Ruimtelijke Ontwikkeling - A.v.d.N.

6

Besluiten om in te stemmen met aangepaste GR GBLT
Besluit
1. De gemeenschappelijke regeling GBLT te wijzigen, conform de conceptGemeenschappelijke regeling die is bijgevoegd als bijlage A, waarin wordt
gerealiseerd dat het algemeen bestuur van GBLT bevoegd is tot deelneming in
belangenverenigingen ter behartiging van een of meer belangen van GBLT,
onverminderd het bepaalde in artikel 64a van de Wet gemeenschappelijke
regelingen en
2. Dit besluit bekend te maken in het Gemeenteblad en toe te zenden aan het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, zodat dat college kan

overgaan tot bekendmaking en inzending van de gemeenschappelijke regeling
overeenkomstig artikel 62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Concerncontrol - A.v.E.
7

Stedenbouwkundig plan De Kerkenhoek (Burg. Backxlaan 2, 4 en Oosteinde 1 in
Nieuwleusen)
Besluit
1. In te stemmen met een ontwerp stedenbouwkundig plan voor De Kerkenhoek, Burg.
Backxlaan 2, Burg. Backxlaan 4 en Oosteinde 1, Nieuwleusen;
2. In overleg met wethouder Schuurman nog eens kijken naar de motivering en naar
meer realistische tekeningen van het gebouw en de omgeving;
3. De gemeenteraad voor te stellen het ontwerp stedenbouwkundig plan vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - H.L.

8

Evaluatie en actualisatie beheerplan Spelen
Besluit
1. Vast te stellen het beheerplan Spelen 2019-2023;
2. Het beheerplan Spelen 2019-2023 ter kennisname voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Openbare Ruimte - P.N.

Vastgesteld in de vergadering van 10 september 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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