Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

20-10-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
E. van Lente J. Uitslag, R. van Leeuwen, A. Schuurman en H. van der Woude

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Akkoord

3

Ontwikkelingen grootschalige energieopwekking
Besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage Ontwikkelingen grootschalige
energieopwekking;
2. Nu geen ruimtelijke kaders voor grootschalige energieopwekking op te stellen;
3. De ruimtelijke kaders uit te werken op basis van de resultaten van de
ontwikkelingen;
4. De ruimtelijke kaders in maart 2021 aan te bieden aan de raad;
5. De raad te informeren over de besluitpunten 1 t/m 4 via het bijgevoegd informerend
raadsvoorstel.
Ruimtelijke Ontwikkeling - T.M.

4

Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2021
Besluit
1. In te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota 2021 van de VNG, voor de komende
cao onderhandelingen voor de Cao Gemeenten per 1-1-2021;
2. De waarnemend gemeentesecretaris te machtigen, namens het college, richting
VNG te reageren bij de ledenraadpleging.
Bedrijfsvoering - O.Z.

5

Structuurvisie Dalfsen west
Besluit
1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de ontwerp structuurvisie Dalfsen west;
2. Het door het college van B&W vastgestelde ontwerp gedurende 6 weken ter inzage
te leggen en in deze periode voor de inspraak een (digitale) bijeenkomst te
organiseren;
3. De gemeenteraad via een raadsmemo op de hoogte brengen van uw beslispunten
onder 1 en 2.
Ruimtelijke Ontwikkeling - D.R.

7

Ontwerpbestemmingsplan '2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen
en recreatiewoningen, Camping Bosvreugd'
Besluit
1. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan '2e herziening bestemmingsplan
Recreatieterreinen en recreatiewoningen, camping Bosvreugd';

2. Legt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage en publiceert het, stelt het
digitaal beschikbaar en stuurt het toe aan de betrokken overheidsinstanties;
3. Informeert de raad over dit besluit door bijgevoegde memo op het RIS te plaatsen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - M.G.
Vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2020
E. van Lente
Burgemeester

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