Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

29-10-2019
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 beide besluitenlijsten.

3

Bezwaar ambtshalve uitschrijving A.M.A.
Besluit
1. Het bezwaarschrift van de heer A.M.A. tegen het besluit van zijn ambtshalve
uitschrijving, onder overneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie,
ongegrond te verklaren;
2. Advies anonimiseren.
Publieksdienstverlening - W.S.

4

Gewijzigde begroting 2020 RSJ IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van de (concept) gewijzigde begroting 2020 van de GR Regionaal
Serviceteam Jeugd IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen bij de gewijzigde begroting 2020;
3. De raad te informeren door middel van plaatsing in het RIS.
Maatschappelijke Ondersteuning - J.G.

5

Stand van zaken Motie Vecht en Brug
Besluit
1. In overleg met wethouder Van Leeuwen een kort memo op te stellen voor de
gemeenteraad over de actuele stand van zaken. Daarbij ook de eigen wensen in
beeld brengen, mede in relatie tot het Centrumplan. Wethouder Van Leeuwen heeft
het mandaat om dit af te handelen.
2. In beeld brengen wat de ervaringen zijn met het eenrichtingsverkeer in de
Raadhuisstraat en de invloed hiervan op de verkeersstromen in het gebied.
Ruimtelijke Ontwikkeling - W.v.d.P.

6

Beslissing op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning De Broekhuizen 5 in
Dalfsen
Besluit
Het bezwaarschrift, onder overneming van het advies van de
bezwaarschriftencommissie, niet ontvankelijk te verklaren.
Publieksdienstverlening: R.P.

7

Herinrichting voorplein gemeentehuis Dalfsen
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Gezien de schetsontwerpen uit het rapport van PBT Consult B.V.: optie 1a en
optie 4., het college van B&W opdracht te geven voor de verdere voorbereiding en
uitvoering van optie 4. ‘gehele plein uitvoeren met een geringe helling’;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000,- voor het voorbereiden en
uitvoeren van deze maatregel;
3. Met ingang van 2022 het bedrag van € 350.000,- over een periode van 30 jaar af te
schrijven en het voordeel van de lagere kapitaallasten van € 11.900,- te verwerken in
de begroting vanaf 2022.
Ruimtelijke Ontwikkeling - F.v.W.

8

Visie op Regio Zwolle 2020
Besluit
1. In te stemmen met de Visie op Regio Zwolle 2020 en de daarin genoemde prioritaire
opgaven;
2. In te stemmen met het blijvend inzetten op het bestuurlijk overleg Overijssel en het
voorbereiden van het Bestuurlijk Kernteam van Regio Zwolle in het college;
3. De Visie op Regio Zwolle opiniërend aan de raad aan te bieden en de raad te vragen
om gericht een uitspraak te doen over het voorstel voor de raadsrapporteur.
Visie & Strategie – M.G.

Vastgesteld in de vergadering van 5 november 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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