Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen

21-07-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
R. van Leeuwen, E van Lente en W. Guldemond
A. Schuurman, H. van der Woude en J. Uitslag

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Kaderstellend document inwoning en woningsplitsing
Besluit
1. In te stemmen met de bijgevoegde 'Kaderstellende notitie inwoning en
woningsplitsing';
2. Bijgevoegd raadsvoorstel met de 'Kaderstellende notitie inwoning en woningsplitsing'
ter bespreking aan de raad voor te leggen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

4

Beslissing op bezwaarschrift tegen beslissing op een verzoek op grond van de
Wob (voorkeursrecht Franse Pad)
Besluit
Het bezwaarschrift, onder overneming van het advies van de
bezwaarschriftencommissie, gegrond te verklaren.
Ruimtelijke Ontwikkeling - E.Z.

5

Beschikbaarstelling van een lening aan Enexis
Besluit
1. In te stemmen met het verzoek van Enexis Holding N.V. van 15 april 2020
(20AHL170) tot het verstrekken van een converteerbare hybride lening van
€216.000;
2. De gemeenteraad aan de hand van bijgevoegd raadsvoorstel te informeren en in de
gelegenheid te stellen om haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het
college.
Bedrijfsvoering - H.d.W.

6

Jaarwisselingen in de gemeente Dalfsen
Besluit
1. In te stemmen met de memo Jaarwisseling gemeente Dalfsen;
2. Op basis van de, in de memo, geformuleerde vragen een opiniërende discussie
voeren met de raad.
Bedrijfsvoering - R.H.

7

Concept-ontwikkelingsovereenkomst BAM Den Hulst 114 Nieuwleusen t.b.v.
uitbreiding opslagterrein
Besluit
Het college en de burgemeester voor zover het een ieders bevoegdheid betreft, besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met de BAM voor het
realiseren van ontwikkelingen op de percelen Den Hulst 104 en 114;
2. De zakelijke inhoud van de overeenkomst op de daarvoor publiekrechtelijk
aangewezen wijze bekend te maken.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K.

8

Regiodeal Zwolle
Besluit
1. Kennisnemen van de informatiebrief Regio Deal raad - juli 2020 'Akkoord Regio Deal
bereikt'
2. De informatiebrief ter informatie via het RIS aan de raad aan te bieden.
Visie en Strategie - N.S.

9

Omgevingsagenda Oost Nederland
Besluit
1. Kennis te nemen van de Omgevingsagenda Oost Nederland;
2. De raad middels een mededeling van B&W aan de raad te informeren over de
Omgevingsagenda Oost Nederland.
Visie en Strategie - M.G.-v.d.L.

10

Onderzoek drugsgebruik in Dalfsen
Besluit
1. In te stemmen met het onderzoeksvoorstel drugsgebruik in Dalfsen;
2. Het bedrag van € 8.000 voor de uitvoering van dit onderzoek te dekken uit de
bestaande budgetten integrale veiligheid en transformatie.
3. De raad hierover te informeren door het toezenden van de memo.
Maatschappelijke Ondersteuning - M.L.

Vastgesteld in de vergadering van 11 augustus 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
Adjunct gemeentesecretaris / Directeur
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