Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig

07-04-2020
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
Akkoord

3

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Middeldijk 49 en Brouwersweg 1
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van
een compensatiewoning op het perceel Middeldijk 49 in Dalfsen;
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.
Ruimtelijke Ontwikkeling - J.K.

4

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Den Hulst 23 te Nieuwleusen
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van
zes appartementen voor beschermd wonen in de bestaande bebouwing aan de Den
Hulst 23 in Nieuwleusen;
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.
Ruimtelijke Ontwikkeling - C.E.

5

Doelmatigheidsonderzoek reintegratiebeleid
Besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage naar aanleiding van het uitgevoerde
doelmatigheidsonderzoek naar het re-integratiebeleid en de raad via het bijgevoegde
raadsvoorstel hierover over te informeren.
2. Het uitvoeringsplan grip op re-integratie - waarin is opgenomen op welke wijze
uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen van het onderzoek - vast te stellen.
Concerncontrol - J.V.

6

Motie hondenbelasting
Besluit
Kennis te nemen van het onderzoek hondenbelasting
Bedrijfsvoering - I.K.

7

Kadernota 2021 Veiligheidsregio IJsselland
Besluit
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2021 van Veiligheidsregio IJsselland;
2. Deze opiniërend aan te bieden aan de gemeenteraad met als doel hierover te
discussiëren en zijn opinie te geven over welke aandachtspunten hij mee wil geven
aan de portefeuillehouder bij de beoordeling van de Begroting 2021 en het eventueel
afgeven van een zienswijze daarop.
Bedrijfsvoering - R.H.

8

Opzetten buurtbemiddeling in de gemeente Dalfsen
Besluit
1. In te stemmen met het plan van aanpak buurtbemiddeling Staphorst/Dalfsen 2020
2. Plan van aanpak buurtbemiddeling Staphorst/Dalfsen 2020 en het bijbehorende
raadsvoorstel ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Bij de behandeling van de PPN 2021-2024 (raad 22 / 25 juni) een definitieve
afweging maken met betrekking tot de beschikbaarstelling van de structureel
benodigde middelen van € 15.000 per jaar met ingang van 2021.
4. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 de kosten voor het jaar 2020 ad. € 7.500,00 te
verwerken indien de raad bij PPN structurele middelen beschikbaar stelt.
Bedrijfsvoering - A.P.

9

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, off the grid recreatiehuisje
Landschap Overijssel/ByMölle
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een off the
grid recreatiehuisje op de locatie Zuidelijke Vechtdijk (kadestraal bekend als
gemeente Dalfsen, sectie X, nummer 200) met toepassing van de
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving;
2. De ontwerp-verklaring als benoemd onder besluitpunt 1 als definitieve
verklaring van geen bedenkingen aan te merken als tegen het ontwerpbesluit
van de omgevingsvergunning van dit bouwplan geen zienswijzen worden
ingediend.
Ruimtelijke Ontwikkeling: M.G.

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

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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