Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Afwezigen
Toelichting

15-10-2019
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
Met de openbare besluitenlijst wordt ingestemd.

3

Ontwerpbestemmingsplan Agnietencollege (5e herziening Chw BP kernen
gemeente Dalfsen 2016)
Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Agnietencollege (Zwaluwlaan 23 in
Nieuwleusen) gedurende 6 weken ter visie te leggen;
2. In te stemmen met het Beeldkwaliteitsplan Agnietencollege;
3. De gemeenteraad via het ris te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling: H.L.

4

Woonvisie gemeente Dalfsen 2019-2024
Besluit
1. In te stemmen met de Nota van Inspraak;
2. In te stemmen met de woonvisie gemeente Dalfsen 2019-2024;
3. De Nota van Inspraak en de woonvisie gemeente Dalfsen 2019-2024 ter vaststelling
aan de raad aan te bieden;
4. In te stemmen met bijgevoegde brief als reactie op het advies van de
Participatieraad;
5. Hier een persbericht over uitgeven.
Ruimtelijke Ontwikkeling: B.B.

5

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland
Besluit
1. Onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad in te stemmen met de
1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling OD IJsselland, conform het
bijgevoegde ontwerp- “Besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst IJsselland” van het algemeen bestuur van OD IJsselland;
2. De wijzigingsvoorstellen om toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad;
3. Onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad van de 1e wijziging van
de Gemeenschappelijke regeling OD IJsselland, in te stemmen met deelname door
de OD IJsselland in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten);
4. Indien en voor zover de raad ongewijzigd toestemming geeft, betreft dit besluit het
besluit waarmee het college instemt met wijziging van de gemeenschappelijke
regeling.

5. Dit besluit toe te zenden aan de provincie Overijssel en de Omgevingsdienst, zodat
zij kunnen overgaan tot publicatie van respectievelijk deelname aan de
werkgeversvereniging en wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Publieksdienstverlening: M.B.
6

Actieplan Verkeersveiligheid 2020
Besluit
1. Kennis te nemen van het Actieplan Verkeersveiligheid 2020;
2. De raad via het RIS te informeren.
Ruimtelijke Ontwikkeling: R.L.

7

Innovatief preventieproject De Spiegel
Besluit
De projectaanvraag: Place to Talk van Stichting Floreant af te wijzen.
Maatschappelijke Ondersteuning: K.B.

8

Tijdelijk realiseren van een gasaansluiting
Besluit
1. Tijdelijke gasaansluitingen t.b.v. bijvoorbeeld woonunits toestaan tot het verlopen
van de tijdelijke omgevingsvergunning van een woonunit.
2. De tijdelijke akkoordverklaring voor een tijdelijke gasaansluiting te mandateren aan
de eenheidsmanager Publieksdienstverlening en dit op te nemen in het
mandaatbesluit.
Publieksdienstverlening: M.J.

9

Wijzigen bestemmingsplan Dedemsweg 18/20 voor woningsplitsing en
caravanstalling
Besluit
1. Mee te werken aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor het toekennen
van een woonbestemming aan het perceel Dedemsweg 18/20 in Dalfsen, het
splitsen van de woning in twee zelfstandige woningen en het toestaan van
caravanstalling in een vrijkomende agrarische schuur;
2. In te stemmen met het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder;
3. De aanvraag met het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden gedurende zes weken ter inzage te leggen.
Ruimtelijke Ontwikkeling: M.G.

Vastgesteld in de vergadering van 22 oktober 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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