Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

04-05-2020
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

Verstrekking mandaat Waterschap Drents Overijsselse Delta
Besluit
1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak 'Bestuurlijk convenant Maatregelen OAS
Dalfsen' (zie bijlage 1)
2. In te stemmen met het verstrekken van het mandaat aan Mw. M. Bezema –
afdelingshoofd Strategie en Beleid - van Waterschap Drents Overijsselse Delta
inzake de aanbestedingsprocedure voor extern advies om tot dit convenant te
komen (zie bijlage 2)
Ruimtelijke Ontwikkeling - A.M.

4

Vaststellen 9e herziening Chw Bestemmingsplan kernen 2016, Burg.Backxlaan
370
Besluit
1. De raad voor te stellen:
a. De 9e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen,
Burgemeester Backxlaan 370 gewijzigd vast te stellen;
b. Geen exploitatieplan vast te stellen.
2. Hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen van maximaal 61 dB voor het
appartementencomplex.
Ruimtelijke Ontwikkeling - H.L.

5

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Hoevenweg
Besluit
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van
een zonnepark nabij het perceel Hoevenweg 15B 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.

6

Vaststelling 6e Verzamelplan Buitengebied Dalfsen
Besluit
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en wijzigingen;
2. Het 6e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan op te stellen;

4. De provincie Overijssel te vragen het besluit eerder bekend te mogen maken dan na
de wettelijk voorgeschreven termijn van zes weken.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.
7

Aanvraag Vangnetuitkering over 2019
Besluit
1. Bijgaande aanvraag voor de Vangnetuitkering Participatiewet over 2019 vast te
stellen
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met bijgaande aanvraag voor
de Vangnetuitkering Participatiewet over 2019
Maatschappelijke Ondersteuning - A.D.

8

Jaarrekening 2019
Besluit
A. De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen van de accountant.
2. De Jaarrekening 2019 vast te stellen;
3. In het kader van budgetoverheveling
a. Een bestemmingsreserve budgetoverheveling in te stellen;
b. De door het college overgehevelde budgetten van € 432.345 naar 2020 en € 70.000
naar 2021 te bekrachtigen;
c. Claims op reserves sociaal domein (€ 91.800), reserve reeds bestemd (€ 223.845)
en reserve grote projecten (€ 45.000) over te hevelen naar reserve
budgetoverheveling;
d. De resterende overhevelingen, € 141.700, te dekken uit de algemene reserve vrij
besteedbaar;
e. Daarop aanvullend een bedrag van € 7.200 over te hevelen naar 2020 en deze te
dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar.
4. In het kader van toevoeging aan en onttrekking uit de reserves:
a. De vennootschapsbelasting € 343.000 te onttrekken aan de algemene reserve
grondexploitatie ;
b. De algemene reserve grondexploitatie voor € 2.387.000 vrij te laten vallen;
c. Een bedrag van € 57.672 uit de algemene reserve reeds bestemd, en € 9.460 uit de
reserve kapitaallasten verbouw werf Dalfsen vrij te laten vallen;
d. Deze middelen (onderdelen a, b, en c) toe te voegen aan de algemene reserve vrij
besteedbaar;
5. In het kader van resultaatbestemming:
a. Voor het opstellen van een Transitievisie Warmte (inclusief voorlichting via een
energieloket (€ 227.100) en Pilot Integrale Beveiligingsplannen € 105.600 beschikbaar
stellen en te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar;
6. Per 31 december 2019 de volgende reserves op te heffen:
• Reserve kapitaallasten pand vm Rabobank Nieuwleusen
• Reserve kapitaallasten installaties vm Rabobank Nieuwleusen
• Reserve milieu
• Reserve grote projecten
7. Het rekeningresultaat van € 48.776 negatief te onttrekken aan de algemene reserve
vrij besteedbaar;
8. De begroting 2020-2021 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging;
B. Wethouder van Leeuwen te mandateren om eventuele correcties op de
jaarrekening, als gevolg van de accountantscontrole, door te voeren.
Bedrijfsvoering - A.R.
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9

Regio deal Zwolle
Besluit
1. Kennis te nemen van de voortgang van het proces voor het sluiten van de Regiodeal
Regio Zwolle;
2. De informatiebrief ter informatie aan de raad aan te bieden.
Visie en Strategie - N.S.
Vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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