Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

15-09-2020
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
Toevoegen openbare besluitenlijst het college stemt in met de reactie op de
omgevingsvisie van de gemeente Zwolle. Brief college op het RIS plaatsen.

3

Profielschets en planning gemeentesecretaris
Besluit
Het college stemt in met het opgetelde functieprofiel en het proces voor de werving en
selectie van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

4

Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen 2020
Besluit
De raad voor te stellen:
De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dalfsen 2020 vast te stellen en in te
trekken de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen 2018.
Publieksdienstverlening - A.P.

5

Aanpassen collegebesluit ‘subsidie peuteropvang en VE tijdens coronacrisis’
Besluit
1. Het collegebesluit van 31 maart 2020 ‘subsidie VE peuteropvang gedurende de
coronacrisis’ besluitonderdelen 1, 2 en 3, in te trekken;
2. Over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 de reguliere subsidieregels
voor peuteropvang en VE van toepassing te verklaren, waarbij de inhoudelijke
verantwoording door de aanbieders de periode buiten de sluitingsperiode van de
kinderopvang zal betreffen (1 januari t/m/ 15 maart en 11 mei t/m 31 juli 2020).
Maatschappelijke Ondersteuning - J.B.

6

Programmaplan Grip op sociaal domein
Besluit
1. In te stemmen met het programmaplan Grip op sociaal domein;
2. De raad met bijgevoegd memo via het RIS te informeren over het programmaplan
Grip op sociaal domein.
Maatschappelijke Ondersteuning: K.B.

7

Verkenning fiets- en looproute Welsummerweg
Besluit
De gemeenteraad voor te stellen te besluiten:
1. Kennis te nemen van de notitie Verkenning fiets- en looproute Welsummerweg;
2. De adviezen en conclusies uit de verkenning als vertrekpunt te nemen voor

vervolgstappen en te betrekken bij andere ontwikkelingen in de omgeving, te weten;
1. Af te zien van de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Welsummerweg
vanaf de Brinkweg richting N340;
2. Een voetpad aan te leggen langs de Welsummerweg tussen Trechterbeker en
de Brinkweg;
3. Een fietsstraat of profiel zoals op de snelfietsroute Zwolle - Dalfsen als
voorkeursvariant aan te wijzen voor de Welsummerweg en daarbij als
randvoorwaarde mee te geven dat dit gecombineerd moet worden met
maatregelen die de intensiteiten en snelheden van het gemotoriseerd verkeer
naar beneden brengen;
4. Nader onderzoek uit te voeren naar de effecten van maatregelen die de
intensiteiten op Welsummerweg verlagen en de conclusies te betrekken bij het op
te starten.
Ruimtelijke Ontwikkeling: J.V.
8

Bepaling hoogte nabetaling Omloop Nieuwleusen
Besluit
1. Akkoord te gaan met een nabetaling op de grondprijs van dhr. B. uit Nieuwleusen
aan de gemeente Dalfsen, conform afspraak uit de verkoopovereenkomst van 2014;
2. De voor het bouwplan benodigde aantal openbare parkeervakken en overige
infrastructuur te realiseren voor het geraamde bedrag.
Ruimtelijke Ontwikkeling: D.R.
Vastgesteld in de vergadering van 22 september 2020
E. van Lente
Burgemeester

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