Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

01-09-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
R. van Leeuwen, E. van Lente J. Uitslag, A. Schuurman en H. van der Woude

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
De besluitenlijst is akkoord.

3

Beslissing op bezwaarschrift nav advies bezwarencommissie Dedemsweg 5
Besluit
1. Het bezwaarschrift, onder overneming van het advies van de
bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren onder aanvulling van de
weigeringsgrond op basis artikel 4.11.5 tweede lid van de APV.
2. Aan het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning voor het kappen van
twee eiken op het perceel Dedemsweg 5 de volgende zin toe te voegen: Daarnaast
is ook gebleken dat de aanvraag tot kap ook niet toegestaan kan worden op basis
van de APV, gelet op artikel 4.11.5 tweede lid.
Openbare Ruimte - C.Z.

4

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit raad om geen (ontwerp)verklaring van
geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een zonnepark nabij de
Hooiweg in Dalfsen
Besluit
Het bezwaarschrift, onder overneming van het advies van de
bezwaarschriftencommissie, niet ontvankelijk te verklaren.
Publieksdienstverlening - R.P.

5

Ondertekening Mandaatbesluit Wvggz gemeente Dalfsen - GGD Ondertekening
Dienstverleningsovereenkomst Wvggz met GGD
Besluit
1. In te stemmen met het aangaan van de Dienstverleningsovereenkomst tussen de
gemeenten uit de regio IJsselland en de GGD IJsselland met betrekking tot de inzet
van een procesmanager WvGGZ en aanpak personen met verward gedrag en deze
te laten ondertekenen door de burgemeester.
2. Te besluiten tot het verlenen van mandaat aan GGD IJsselland (Team Via) zoals in
bijbehorend besluit.
3. Te besluiten het mandaatbesluit met terugwerkende kracht in te laten gaan op
1 januari 2020.
Bedrijfsvoering - R.H.

6

Verkenning en denkrichting gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit
Besluit
1. Kennis te nemen van de notitie gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit:
verkenning en denkrichting.
2. In te stemmen met het verder uitwerken van de voorgestelde denkrichting voor een
integrale gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit, waarin ook de
stadsbouwmeester en op afroep voor het buitengebied de ervenconsulent
plaatsnemen, en daarbij de in de notitie geformuleerde eisen en wensen mee te
nemen.
3. In te stemmen met het voornemen om de gemeentelijke adviescommissie
omgevingskwaliteit, net als de huidige omgevingsadvisering, te beleggen bij Het
Oversticht.
4. De raad via een mededeling van B&W aan de raad te informeren over (de verdere
uitwerking van) de denkrichting voor een integrale gemeentelijke adviescommissie
omgevingskwaliteit.
Visie & Strategie - M.G.

7

Collegevoorstel Kadernota transitievisie Warmte
Besluit
1. Kennis te nemen van de kadernota Transitievisie Warmte;
2. De kadernota Transitievisie Warmte, middels bijgevoegd raadsvoorstel,
ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Ruimtelijke Ontwikkeling - L.H.
Vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020
E. van Lente
Burgemeester

H.J. van der Woude
Waarnemend gemeentesecretaris / Algemeen directeur
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