Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

22-10-2019
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
Besluit
Het college stemt in met de openbare besluitenlijst.

3

Voortgangsrapportage GBLT 2019
Besluit
Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage GBLT over de periode januari t/m
juni 2019 over de belastingjaren 2017 t/m 2019.
Bedrijfsvoering – I.K.

4

Belastingverordeningen 2020
Besluit
De raad, conform het bijgaand concept, voorstellen over te gaan tot vaststelling van de
belasting verordeningen 2020:
•Verordening afvalstoffenheffing 2020
•Verordening rioolheffing 2020
•Verordening hondenbelasting 2020
•Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
•Verordening precariobelasting 2020
•Verordening toeristenbelasting 2020
•Verordening rioolaansluitingsrecht 2020
Bedrijfsvoering: I.K.

5

Evaluatie GBLT
Besluit
1. In te stemmen de Evaluatie GBLT 2019;
2. De Evaluatie GBLT 2019 informerend aan te bieden aan de raadscommissie.
Concerncontrol: A.V.E.

6

Verordening begraafplaatsen + vaststellen nadere regels
Besluit
1. De verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen
voor de gemeente Dalfsen 2020 (ingangsdatum 1 januari 2020) ter vaststelling aan
de raad aan te bieden;

2. De verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen
voor de gemeente Dalfsen 2010 (ingangsdatum 16 juni 2010) per 1 januari 2020 in
te trekken.
Publieksdienstverlening: W.S.
7

Lokaal akkoord kerngezond Dalfsen: aanstellen sportformateur
Besluit
1. De intentie uit te spreken tot deelname aan de regeling lokale sportakkoorden en als
gevolg daarvan de intentieverklaring in bijlage 1 te ondertekenen;
2. Wethouder Jan Uitslag te machtigen om namens het college van B&W de
intentieverklaring te ondertekenen;
3. Het na ondertekening toegekende budget van €15.000 uit de decembercirculaire
2019 in te zetten voor het aanstellen van een sportformateur.
Maatschappelijke Ondersteuning: M.L.

8

Bestuursrapportage najaar 2019 Omgevingsdienst IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage najaar 2019 van de Omgevingsdienst
IJsselland;
2. De raad via het RIS te informeren.
Publieksdienstverlening: M.B.

9

Notitie Stedenbouwkundig plan De Kerkenhoek (Burg. Backxlaan 2, 4 en
Oosteinde 1 in Nieuwleusen)
Besluit
1. Het college neemt de notitie van de projectontwikkelaar over het participatieproces
voor kennisgeving aan.
2. In overleg met wethouder Schuurman een kort ambtelijk advies opstellen met een
reactie op de notitie van de projectontwikkelaar en beide stukken als niet-vertrouwelijk
aan de gemeenteraad toesturen.
3. De bijlagen met persoonsgegevens vertrouwelijk aan de gemeenteraad beschikbaar
stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling: H.L.

10

Beslissing op bezwaarschrift tegen het niet verlenen van ontheffing van de
eigenbewoningsverplichting
Besluit
Het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren, conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie.
Ruimtelijke Ontwikkeling: B.B.

11

Beantwoording schriftelijke vraag fractie D66 over groot- en detailhandel en
reparatie van auto's
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vraag van de fractie van
D66 d.d. 7 oktober 2019.
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Ruimtelijke Ontwikkeling: U.L.
12

Vestigen voorkeursrecht percelen Centrumplan Dalfsen door gemeenteraad
Besluit
De gemeenteraad op basis van het bijgaande raadsvoorstel een (definitief)
voorkeursrecht te laten vestigen voor een periode van drie jaar voor enkele percelen
binnen het Centrumplan Dalfsen.
Ruimtelijke Ontwikkeling: D.R.

13

Tiny houses in de gemeente Dalfsen
Besluit
1. De raad te vragen naar de mening over het starten van één of twee pilots voor tiny
houses:
a. In samenwerking met Vechthorst ergens in Dalfsen voor jongeren en
spoedzoekers, voor een periode van maximaal 15 jaar;
b. Voor mensen die bewust willen leven, vijf (tijdelijke) plaatsen voor tiny houses op
een geschikte locatie in de gemeente;
2. De raad te vragen naar de mening over het aanpassen van de beleidsregels
"Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen" om de
bouw van tiny houses mogelijk te maken;
3. In te stemmen met de notitie "Tiny houses in de gemeente Dalfsen";
4. In te stemmen met bijgevoegd opiniërend raadsvoorstel.
Ruimtelijke Ontwikkeling: S.K.

Vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur

Pagina 3

