Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

07-07-2020
9:00 - 13:00
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 openbare besluitenlijst is akkoord met uitzondering van punt 10.
Besluit aanpassen. Het college besluit dit voorstel aan te houden.

3

Kerngezond Dalfsen uitvoeringsplan 2020-2021
Besluit
1. Het uitvoeringplan kerngezond Dalfsen 2020-2021 in bijlage 1 vast te stellen;
2. De gemeenteraad te informeren over het uitvoeringsplan door in te stemmen met het
raadsvoorstel in bijlage 2.
Maatschappelijke Ondersteuning: M.L.

4

Voortgang omgevingsvisie
Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde ambities voor de Omgevingsvisie als vertrekpunt
voor de participatie Omgevingsvisie.
2. In te stemmen met de voorgestelde Waardenkaart als startpunt voor het
participatietraject Omgevingsvisie.
3. Kennis te nemen van de nadere uitwerking van het participatietraject
Omgevingsvisie.
4. De raad via het RIS te informeren over de ambities, Waardenkaart en het
participatietraject.
5. In te stemmen met het onderzoeken van de haalbaarheid van een denktank voor de
Omgevingsvisie.
Ruimtelijke Ontwikkeling: J.V./ Maatschappelijke Ondersteuning K.B.

5

Ontwerp 11e herziening Chw bp kernen
Besluit
1. De gemeenteraad te informeren over de gewijzigde ontwikkeling van Oosterdalfsen
Zuid volgens de bijgevoegde memo;
2. Het ontwerpbestemmingsplan Oosterdalfsen Zuid ter visie te leggen;
3. De raad via het RIS te informeren (memo).
Ruimtelijke Ontwikkeling: H.L.

6

Gemeentelijk Energiebedrijf
Besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage voor het ondernemingsplan energiebedrijf
Dalfsen;
2. De raad voorstellen QuickScans uit te voeren voor potentieel geschikte
locaties/projecten.
Ruimtelijke Ontwikkeling: T.M.

7

Evaluatie verordening Starterslening gemeente Dalfsen 2017
Besluit
De raad voor te stellen
1. De Starterslening voor bestaande bouw te continueren en de categorie nieuwbouw
(opnieuw) hieraan toe te voegen;
2. De maximale koopsom voor bestaande en nieuwbouwwoningen vast te stellen op
€ 225.000;
3. De 'Verordening Starterslening gemeente Dalfsen 2020' onder intrekking van de
‘Verordening Starterslening gemeente Dalfsen 2017’ vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling: B.B.

8

Wlz-Vpt nieuwbouw appartementen De Damhoeve (vervolg 608460)
Besluit
Het college neemt kennis van het feit dat De Damhoeve ook zorgappartementen mag
toewijzen aan cliënten met een Wlz-Vpt indicatie.
Maatschappelijke Ondersteuning: I.V.

9

Verkeersveiligheidsanalyse Buldersweg – Prinses Beatrixlaan
Besluit
1. Kennis te nemen van de verkeersveiligheidsanalyse van een drietal kruispunten
Buldersweg Nieuwleusen
2. Kennis te nemen van de voorkeursvariant waarbij de Buldersweg – Prinses
Beatrixlaan als gelijkwaardig kruispunt wordt vormgegeven en het vrijliggende
fietspad wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt, en op een later moment een
beslissing te nemen over de uitvoering.
3. In te stemmen met de variant waarbij de aansluiting van de Buldersweg met het
Westerveen en de aansluiting met het Zandspeur als gelijkwaardig kruispunt worden
vormgegeven
4. De gemeenteraad te informeren via het RIS
Ruimtelijke Ontwikkeling: R.L.

10

Verruiming openingstijden zwembaden
Besluit
1. Akkoord te gaan met verruiming openingstijden tot de geplande openingstijden vanaf
start seizoen 2020;
2. Bedrijfsleider openlucht zwembaden Henry Barkel te mandateren eventuele verdere
aanpassingen in openingstijden in het seizoen 2020 door te voeren.
Maatschappelijke Ondersteuning: L.K.
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11

Motie ALV-VNG betreffende financiën invoering Omgevingswet
Besluit
1. Uitvoering te geven aan de motie 'Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet' uit
de raadsvergadering van 25 juni 2020;
2. Bijgevoegde brief aan de raadsgriffier van de gemeente Noordoostpolder te
verzenden;
3. De raad via het RIS informeren.
Visie en Strategie: M.G-v.d.L
Vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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