Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

10-02-2020
13:00 - 16:30
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
Besluit
1. Bijeenkomst 19 februari 2020 documentaire Rotjochies.
Eventueel wethouder Uitslag.
2. Uitnodiging 75 jaar bevrijdingsevenement Rouveen op vrijdagavond 24 april,
20.00 uur. Burgemeester Van Lente overlegt met Marieke.
3. Uitnodiging voor dodenherdenking 4 mei 2020 in Lemelerveld.
Wethouders Uitslag en Schuurman stemmen onderling af wie naar Lemelerveld
en Nieuwleusen gaan.
4. Uitnodiging overleg College's B&W en Overleg Bedrijvenkringen Vechtdal
27-05-2020. Wethouder Schuurman.
5. PEC Zwolle collegetour zaterdag 29 februari 2020. Burgemeester Van Lente
overlegt.

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

3

Stedenbouwkundig plan Oosterbouwlanden
Besluit
De raad voor te stellen:
1. het stedenbouwkundig plan voor Oosterbouwlanden
(20 grondgebonden huurwoningen en 22 huurappartementen)
vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - H.L.
Toelichting
Akkoord conform

4

Vaststellen 10e herziening Chw bestemmingsplan kernen 2016, Burg.Backxlaan 2
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan 10e herziening Chw bestemmingsplan Kernen,
Burg. Backxlaan 2 vast te stellen.
2. De Nota van zienswijzen vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - H.L.
Toelichting
Akkoord conform
Wordt het pand geheel gesloopt en dan herbouwd? Dit in relatie tot de brandveiligheid
en de investeringen.

5

Evaluatie Actieplan Verkeersveiligheid 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van de uitkomst van de financiële en inhoudelijke verantwoording
van het Actieplan Verkeersveiligheid 2019
2. De gemeenteraad te informeren via het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling - R.L.
Toelichting
Akkoord, conform

6

JOP Kroonplein Lemelerveld - beslissing op bezwaar
Besluit
De raadscommissie in een opiniërend voorstel het advies voor te leggen om te
discussiëren over twee opties met betrekking tot de voortgang van de procedure over
de realisatie van de JOP op het Kroonplein in Lemelerveld:
a. de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te trekken en afzien van het
plaatsen van de JOP op de bewuste locatie.
b. na afronding van het verbeterplan van het Kroonplein, onderzoek te verrichten
naar de behoeften en mogelijkheden voor een ontmoetingsplek op het Kroonplein,
waarbij het gehele Kroonplein in ogenschouw wordt genomen.
Maatschappelijke Ondersteuning - R.B.
Toelichting
Akkoord conform
# Na het overleg met de jongeren het raadsvoorstel aanvullen..
# Wethouder Uitslag zal alle fracties informeren dat het voorstel er aan komt
# Persbericht bespreken met wethouder Uitslag.
Raadsvoorstel:
# beslispunt 2 onleesbaar
# toevoegen dat het nemen van een beslissing op bezwaar op de
omgevingsvergunning een bevoegdheid van het college is.
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7

Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording
Besluit
1. Het plan van aanpak "doorontwikkeling VIC naar rechtmatigheidsverantwoording"
vast te stellen.
2. De aanvullend benodigde middelen voor uitvoering van het plan van aanpak mee
te nemen in de Perspectiefnota 2021-2024.
3. Het plan van aanpak te delen met de commissie planning en control.
Concerncontrol - J.V.
Toelichting
Akkoord conform.
Voorstel: 2x 2e besluitregel
VIC voluit beschrijrven

Vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris/directeur
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