Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

30-06-2020
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
De besluitenlijst is akkoord.

3

Tijdelijke huisvesting Agnieten College
Besluit
1. Akkoord te gaan met gebruik van 1 lokaal in gebouw de Driehoek door Agnieten
College op basis van rijksvergoeding exploitatiekosten;
2. Portefeuillehouder onderwijshuisvesting te mandateren de benodigde
vervolgstappen te zetten in lijn met dit collegebesluit;
3. Na afronding van de gesprekken de raad via het RIS informeren.
Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

4

Verkoop bedrijventerrein Grift III aan Ark BV
Besluit
1. In te stemmen met de verkoop van 2.752 m2 bouwgrond op het bedrijventerrein
De Grift III aan Ark B.V.;
2. De koopsom van € 245.662,- excl. BTW ten gunste te brengen van de
grondexploitatie De Grift III
Ruimtelijke Ontwikkeling - A.v.d.N.

5

Verkoop perceel bedrijventerrein Grift III aan Fitano Holding B.V.
Besluit
1. In te stemmen met de verkoop van 2.680 m2 bouwgrond op het bedrijventerrein
De Grift III aan Fitano Holding B.V.;
2. De koopsom van € 239.830,-, excl. BTW ten gunste te brengen van de
grondexploitatie De Grift III;
Ruimtelijke Ontwikkeling - A.v.d.N.

6

Voortgangsrapportage Regio Zwolle - juni 2020
Besluit
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Regio Zwolle juni 2020;
2. De voortgangsrapportage Regio Zwolle juni 2020 ter informatie via het RIS aan de
raad aan te bieden.
Visie en Strategie - N.S.

7

Ondernemend Dalfsen / effecten en impact coronamaatregelen
Besluit
1. Kennis te nemen van het verslag van de sessie economie, effecten en
impact coronamaatregelen (26 mei 2020);
2. Uitvoering te geven aan de actielijst 'Stimulans Ondernemend Dalfsen in coronaperiode';
3. Akkoord te gaan om bijgevoegd memo ter informatie aan de raad aan te bieden.
Visie en Strategie - N.S.

8

Verlenging indieningstermijn aanvragen initiatieven uit de samenleving 2020
Besluit
1. De aanvraagtermijn voor subsidies in het kader van de 'Beleidsregels initiatieven uit
de samenleving' in 2020 te verlengen tot 15 september 2020;
2. De beslistermijn voor subsidies in het kader van de 'Beleidsregels initiatieven uit de
samenleving' in 2020 te verlengen tot 1 november 2020;
3. Hiertoe de '1e wijziging van de Beleidsregels Initiatieven uit de samenleving' vast te
stellen”
Maatschappelijke Ondersteuning - K.B.

9

Vormvrije m.e.r. beoordeling tankstation Lindeboom N340
Besluit
Te besluiten dat de voorgenomen oprichting van een tankstation voor reguliere
brandstoffen, lpg en waterstof aan de Hessenweg nabij nummer 25 geen aanleiding
geeft voor het opstellen van een milieueffectrapport.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

10

Beslissing op bezwaar dhr en mw. K., Meeleweg
Besluit
1. Conform het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften
het bezwaarschrift van de heer en mevrouw K. ontvankelijk en ongegrond te
verklaren;
2. De motivering van het besluit aan te vullen;
3. Het verzoek om vergoeding van de (proces)kosten af te wijzen.
Publieksdienstverlening - E.B.
Vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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