Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

28-04-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
R. van Leeuwen, E. van Lente, A. Schuurman, J. Uitslag en H. van der Woude
H. Berends

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Akkoord.

3

Gebruik Molendijk 11 door Vechtdalbrouwerij
Besluit
In te stemmen met het verlengen van het gebruik van Molendijk 11 door Stichting
Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij onder de voorwaarden zoals opgenomen in de
bijgevoegde concept gebruiksovereenkomst
Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R./A.v.d.N.

4

Besluit bezwaarschrift Wet voorkeursrecht gemeenten Centrumplan Dalfsen
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen het bezwaarschrift, onder overneming van het
advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond te verklaren;
2. De gemeenteraad voor te stellen de gevraagde proceskostenvergoeding niet toe te
kennen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R.

5

Bestuurlijke reactie RKO effectiviteit subsidiebeleid
Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek naar de effectiviteit van het
subsidiebeleid" van de rekenkamercommissie Dalfsen;
2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het rapport;
3. De bestuurlijke reactie te verzenden naar de rekenkamercommissie Dalfsen.
Concerncontrol - J.V.

6

Raadsvoorstel instellen noodfonds coronamaatregelen
Besluit
Het bijgevoegde voorstel ter vaststelling aan de raad voor te leggen op 25 mei.
Bedrijfsvoering - H.d.W.

7

Perspectiefnota 2021-2024 incl. 1e bestuursrapportage 2020 en Investeringsplan
2021-2024
Besluit
Het college heeft kennisgenomen van het eerste concept van de PPN en het
investeringsplan. Het college heeft een aantal denkrichtingen en opmerkingen
meegegeven aan de ambtelijk adviseurs. Definitieve vaststelling van de PPN in het
college van 12 mei 2020.
Bedrijfsvoering - E.S.

8

Voorplein gemeentehuis Dalfsen
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Te besluiten om het college opdracht te geven voor de verdere voorbereiding en
uitvoering van optie 4. ‘gehele plein met geringe helling’;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000,- voor het voorbereiden en
uitvoeren van deze maatregel;
3. Met ingang van 2022 het bedrag van € 350.000,- over een periode van 40 jaar af te
schrijven en het voordeel van de lagere kapitaallasten van € 14.750,- te verwerken in
de begroting vanaf 2022.
Openbare Ruimte - F.v.W.

Vastgesteld in de vergadering van 4 mei 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur

Pagina 2

