Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

04-02-2020
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
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Beantwoording aanvullende raadsvraag over Natura 2000
Besluit
1. De gemeenteraad via het RIS te informeren over het antwoord op de aanvullende
vraag over de aanwijzing van Natura 2000 - gebieden.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

4

Vaststellen stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Zuid
Besluit
De raad voor te stellen het stedenbouwkundig plan “Oosterdalfsen Zuid” voor de bouw
van ca. 40 zorgappartementen, ca. 21 grondgebonden woningen en 5 woonwerkkavels op de locatie Oosterdalfsen Zuid vast te stellen.
Bij de uitvoering van dit plan de WMO consulenten betrekken.
Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R.

5

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Hooiweg
Besluit
1. De raad voor te stellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor het realiseren van het zonnepark Hooiweg in Dalfsen op percelen
nabij de Hooiweg en Marshoekersteeg.
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan
te merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.K.

6

Samenwerking inkoop LED-armaturen
Besluit
1. Deel te nemen aan een aanbesteding voor een totaal van 200 armaturen.
2. Mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle voor
het nemen van gunningsbesluiten respectievelijk het aangaan,
tussentijdse wijzigen en beëindigen van overeenkomsten als resultaat van de
gezamenlijke aanbesteding Levering LED armaturen openbare verlichting voor de
genoemde aantallen.
3. De burgemeester van Dalfsen volmacht te laten verlenen aan de
gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle om binnen de kaders van het
bevoegdhedenbesluit van de gemeente Zwolle, namens de gemeente Dalfsen
tot ondertekening van de privaatrechtelijke overeenkomsten over te gaan, die met
toepassing van bovenstaand mandaat tot stand komt.
Openbare Ruimte - H.N.

7

Toekomstvisie Dalfsen
Besluit
1. In te stemmen met de toekomstvisie 'Voor elkaar. Onszelf blijven door
te veranderen;
2. Het document ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
3. Opdracht te geven aan het management om de toekomstvisie te verankeren in
beleid en uitvoering.
Visie & Strategie - N.S.

8

8e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Nieuwstraat 17B
Besluit
De gemeenteraad via het bijgaande raadsvoorstel voor te stellen:
1. De 8e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Nieuwstraat 17B” gewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - E.V.

9

Evaluatie totstandkoming planning- en controlproducten
Besluit
1. Kennis te nemen van het evaluatierapport totstandkoming planning – en
controlproducten. De raad via het RIS te informeren.
Concerncontrol - J.V.
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10

Startnotitie evenementenbeleid
Besluit
1. Kennis te nemen van de startnotitie evenementenbeleid.
2. De startnotitie evenementenbeleid opiniërend aan de gemeenteraad voor te leggen.
Publieksdienstverlening - M.B.

11

Startnotitie warmtetransitie
Besluit
1. In te stemmen met de startnotitie Warmtetransitie
2. De startnotitie Warmtetransitie informerend voor te leggen aan de Raadscommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling - B.H.

Vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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