Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

26-11-2019
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
H. Berends, A. Schuurman, E. van Lente. R. van Leeuwen en J. Uitslag

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Het college stemt in met de openbare besluitenlijst.

3

Sociaal Statuut
Besluit
1. In te stemmen met het voorliggende sociaal statuut;
2. De duur van het sociaal statuut te bepalen tot 1 januari 2021;
3. Het sociaal statuut voor instemming voor te leggen aan het GO, in de
overlegvergadering van 2 december 2019
Bedrijfsvoering - O.Z.

4

Managementletter - Interim controle 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van de bevindingen uit de managementletter 2019;
2. Kennis te nemen van de follow-up van de aanbevelingen;
3. Kennis te nemen van de memo aan de commissie planning & control inzake de
aanbieding van de managementletter;
4. In de memo de conclusies van de accountant uit het voorgesprek weer te geven;
5. Daarna zowel de managementletter als de memo ter informatie te zenden aan de
commissie planning & control.
Concerncontrol - P.E.

5

Ter inzage leggen 10e herziening Chw ontwerpbestemmingsplan Kernen
Besluit
1. De 10e herziening Chw bestemmingsplan kernen gemeente Dalfsen, Burg.
Backxlaan (Kerkenhoek) voor de bouw van 19 appartementen in de Kerkenhoek
Nieuwleusen ter inzage te leggen;
2. De raad via het RIS te informeren;
3. Degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen het stedenbouwkundig plan te
informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Ruimtelijke Ontwikkeling - H.L.

6

Verzoek Wagenmans Wonen detailhandel vanuit bedrijfspand Constructieweg 6b
Lemelerveld
Besluit
1. Voor een periode van 5 jaren af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor
het verkopen van meubelen vanuit de bedrijfshal op het perceel Constructieweg 6b
in Lemelerveld (artikel 4 lid 11 bijlage II Bor);
2. Na 4 jaren te evalueren of deze tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan kan
worden omgezet naar een permanente situatie.
Ruimtelijke Ontwikkeling - E.V.

7

8e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Nieuwstraat 17B
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende verbeelding;
2. Het ontwerpbestemmingsplan publiceren, zes weken ter inzage te leggen, digitaal
beschikbaar te stellen en toe te sturen aan de betrokken overheidsinstanties.
3. Ter kennisgeving naar de raad door plaatsing op het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling - E.V.
Vastgesteld in de vergadering van 3 december 2019
E. Van Lente
Burgemeester

J.H.J. Berends
Secretaris-directeur
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