Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

07-01-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
A. Schuurman, E. van Lente, H. van der Woude, R. van Leeuwen en J. Uitslag
H. Berends

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Akkoord

3

Beëindiging werkzaamheden Ombudscommissie
Besluit
1. de Ombudscommissie te beëindigen per 1 januari 2020;
2. een nabetaling te doen voor het laatste halfjaar van 2019;
3. het Instellingsbesluit Ombudscommissie Sociaal Domein in te trekken per 1 januari
2020;
4. dit besluit aan de raad kenbaar te maken via het RIS.
Maatschappelijke Ontwikkeling - I.B.

4

Notitie incidentele afwijkingen met structureel effect
Besluit
1. Kennis te nemen van de Notitie Incidentele afwijkingen met structureel effect in P&C
documenten;
2. In te stemmen met optie C: tekstuele vermelding van de incidentele afwijking en
tekstuele vermelding van het structurele effect met daarbij de vermelding dat de
structurele component wordt meegenomen in PPN/begroting. Daarnaast opname van
een tabel waarin de structurele effecten (cijfermatig) zijn weergegeven;
3. De notitie aan te bieden aan de commissie Planning & Control (bijeenkomst 13 februari
2020).
Bedrijfsvoering - J. v.d.H.

5

Vijfde wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland en ontwerpbesluit
lidmaatschap WSGO
Besluit
1. Te besluiten tot de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD
IJsselland, conform bijgevoegd concept en het bijbehorend ontwerpbesluit deelname
aan de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisatie (WSGO)
voor te leggen;
2. Het vijfde wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling ter instemming voor te
leggen aan uw raad en gelijktijdig het ontwerpbesluit WSGO voor te leggen;
3. Indien en zover de raad ongewijzigd goedkeuring geeft wordt dit besluit geacht het
besluit te zijn waarmee het college instemt met de gemeenschappelijke regeling;
4. Het besluit voor 1 maart 2020 aan GGD IJsselland kenbaar te maken.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.B.

6

Ontwikkelingenbrief GGD 2021
Besluit
1. Kennis te nemen van de Ontwikkelingenbrief GGD IJsselland 2021;
2. De Ontwikkelingenbrief via bijgevoegd opiniërend raadscommissievoorstel aan te
bieden aan de raadscommissie.
Maatschappelijke Ondersteuning - I.B.

7

Voortzetting deelname HCA Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Besluit
1. In te stemmen met de voortzetting van deelname aan het HCA Ontwikkelfonds voor
uitsluitend het jaar 2020. De periode daarna t.z.t. te bezien;
2. Vanuit de eenheden RO en MO in te zetten op communicatie en het informeren en
begeleiden van lokale bedrijven richting het Ontwikkelfonds.
Visie & Strategie - M.G.

8

Kaders duurzame energieopwekking eigen gebruik
Besluit
1. In te stemmen met de "Kaders duurzame energieopwekking voor eigen gebruik";
2. Deze kaders ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
3. In overleg met portefeuillehouder toevoegen de mogelijkheid tot het plaatsen van
windmolens in het buitengebied bij niet (agrarische) bedrijven.
Ruimtelijke Ontwikkeling - L.H. & B.H.

9

Vaststellen Integrale Fietsvisie en Uitwerkingsprogramma Fiets 2019-2022
Besluit
1. De Integrale Fietsvisie gemeente Dalfsen vast te stellen;
2. Het brochure :"Integrale Fietsvisie inclusief Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 - 2022"
vast te stellen;
3. De reactienota vast te stellen;
4. De gemeenteraad voor te stellen:
•a. De Integrale Fietsvisie gemeente Dalfsen vast te stellen;
•b. Het brochure :"Integrale Fietsvisie inclusief Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 2022" vast te stellen;
•c. De reactienota vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.V.

10

Rotonde Kampmansweg e.a.
Besluit
1. Kennis te nemen van het feit dat het opstellen van de totaalvisie naar de
verkeersontsluiting mee wordt genomen in het proces voor de uitbreiding van
Oosterdalfsen;
2. In te stemmen met de notitie “Rotonde Kampmansweg – uitwerking sobere versie van
variant 1” en opdracht te geven voor de verdere uitwerking, voorbereiding en uitvoering
van de sobere variant;
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3. De keuze voor een definitieve maatregel voor rotonde Kampmansweg te maken nadat
de totaalvisie voor de verkeersontsluiting is opgesteld;
4. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van:
a. Het feit dat het opstellen van de totaalvisie naar de verkeersontsluiting mee wordt
genomen in het proces voor de uitbreiding van Oosterdalfsen;
b. De notitie “Rotonde Kampmansweg – uitwerking sobere versie van variant 1”;
c. Het feit dat de keuze voor een definitieve maatregel voor rotonde Kampmansweg
gemaakt wordt nadat de totaalvisie voor de verkeersontsluiting is opgesteld.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.V.
11

Woningbouwprogramma 2020-2022, uitgifte bouwgrond 2020
Besluit
1. Het woningbouwprogramma 2020 - 2022 vast te stellen en de raad deze via het RIS ter
informatie aan te bieden;
2. In te stemmen met de voorgestelde aantallen uit te geven kavels 2020.
Ruimtelijke Ontwikkeling - B.B.

12

Vaststellen 5e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Zwaluwlaan 23 (Agnietencollege)
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan 5e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen
2016, Zwaluwlaan 23 (locatie Agnietencollege) vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
3. Het Beeldkwaliteitsplan Agnietencollege vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - B.E.

13

Stedenbouwkundig plan Burg. Backxlaan 370 (voormalig Chinees restaurant)
Besluit
De gemeenteraad voor te stellen het stedenbouwkundig plan voor het pand
Burg. Backxlaan 370 in Nieuwleusen (voormalig chinees restaurant) vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2020
E. Van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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