Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

14-01-2020
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
Het college besluit om bij punt 7 voortzetting HCA ontwikkelfonds Regio Zwolle de
eerste besluitregel aan te vullen met: mede in het licht van de regiodeal.
Het college besluit om bij punt 9 de fietsvisie de besluitregels te vervangen door:
1. de reactienota vast te stellen.
2. De integrale Fietsvisie gemeente Dalfsen vast te stellen.
3. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma Fiets 2019 - 2022.

3

Normenkader 2019
Besluit
1. Het normenkader voor de jaarrekeningcontrole 2019 vast te stellen;
2. Het normenkader ter informatie voor de raad op het RIS te plaatsen.
Concerncontrol - J.V.

4

Zelfevaluaties Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoorten en Nederlandse
Identiteitskaarten (PNIK).
Besluit
1. Kennis te nemen van de positieve uitkomsten van de zelfevaluatie Basisregistratie
Personen (BRP) en Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK) en de
aanbevelingen over te nemen;
2. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) hierover informeren;
3. De managementrapportages (bijlages) als vertrouwelijk te bestempelen.
Publieksdienstverlening - H.v.S.

5

Kadernota Parkeernormen
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de Kadernota parkeernormen;
2. De Kadernota parkeernormen gewijzigd (centrumgebied Nieuwleusen) vast te
stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - F.M.

6

Voorstel straatnaamgeving inbreidingslocatie Zwaluwlaan, Nieuwleusen
Besluit
De nieuwe straat in de inbreidingslocatie aan de Zwaluwlaan in Nieuwleusen te
benoemen als 'Gruttolaan'.
Bedrijfsvoering - A.B.

7

Beantwoording schriftelijke vragen art. 44 RvO 'Toename (drugs)criminaliteit in
het Vechtdal?' D66 Dalfsen
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de
D66 d.d. 20 december 2019 (art. 44 RvO).
Antwoord uitbreiden met handel en gebruik van drugs en de relatie met het
gezondheidsbeleid
Bedrijfsvoering - A.P.

8

Verklaring van Geen bedenkingen omgevingsvergunning kleinschalige
uitbreiding Woonvorm Thuis (Knuvendijk 1) met toepassing van KGO
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een kleinschalige
uitbreiding van woonvorm Thuis (Knuvendijk 1) met toepassing van de
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving;
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.
Ruimtelijke Ontwikkeling - M.G.

9

Eikenprocessierups
Besluit
Het college stemt in met de deelname aan het topsectorenonderzoek beheer
eikenprocessierups. De kosten hiervan ad € 8.000 mee te nemen bij de Berap 1.
Openbare Ruimte - P.N.
Vastgesteld in de vergadering van 21 januari 2020
E. Van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct-gemeentesecretaris / Directeur
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