Besluitenlijst College
Datum
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Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig

10-11-2020
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
E. van Lente, J. Uitslag, R. van Leeuwen, A. Schuurman en W. Guldemond
H. van der Woude

1

Uitnodigingen

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Akkoord

3

Evaluatie P&C
Besluit
In aanwezigheid van André van Eck wordt dit punt behandeld op basis van vooraf
geformuleerde vragen. Het college levert input aan de hand van de ervaringen in dit
eerste jaar en neemt kennis van de verdere procedure voor wat betreft de evaluatie
van de P&C cyclus en wacht nadere advisering hierover af.

4

Ecologisch bermbeheer
Besluit
1. Kennis te nemen van het 'Onderzoek kansen voor ecologisch bermbeheer in de
gemeente Dalfsen';
2. De gemeentelijke bermen ecologisch te gaan beheren om de biodiversiteit te
bevorderen, waarbij de verkeersveiligheid niet uit het oog wordt verloren;
3. Een beheerplan voor ecologisch bermbeheer op te stellen en daarin uit te werken
waar welk beheer waar wordt uitgevoerd en tegen welke kosten;
4. Voor het opstellen van het ecologisch bermbeheerplan, subsidie aan te vragen bij de
provincie Overijssel;
5. De gemeenteraad over dit besluit informeren via publicatie op het RIS.
Openbare Ruimte - B.v.O.

5

Verordeningen OZB en leges 2021
Besluit
De raad voor te stellen om:
1. Over te gaan tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:
• Verordening onroerende-zaak belastingen 2021;
• Legesverordening 2021;
2. De tarieven voor de reisdocumenten 2021 vast te stellen op de maximumtarieven
gepubliceerd door Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
Bedrijfsvoering - I.K.

6

Ontwikkelingsovereenkomsten 7e verzamelplan Buitengebied
Besluit
1. Instemmen met het aangaan van ontwikkelingsovereenkomsten met de
initiatiefnemers en andere rechthebbenden, voor de percelen die deel uitmaken van
het 7e verzamelplan Buitengebied Gemeente Dalfsen;

2. De zakelijke inhoud van de overeenkomsten op de daarvoor publiekrechtelijk
aangewezen wijze bekend maken.
Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K
7

Moties Concept RES
Besluit
1. Kennis te nemen van:
- De uitwerking van de moties van de Concept Regionale Energie Strategie (RES);
- De tussenrapportage van het Planburo Leefomgeving (PBL) op de concept RES;
2. De raad te informeren over beide stukken.
Ruimtelijke Ontwikkeling: T.M.

8

Subsidieverlening innovatief preventieproject sociaal domein
Besluit
1. De projectaanvraag Busje in de wijk voor de regeling Innovatieve preventieprojecten
Sociaal Domein 2018 toe te kennen en subsidie te verlenen voor € 10.000,-;
2. Het voorstel ambtelijk nader te bespreken met Wethouder Uitslag ten aanzien van
de uitvoering.
Maatschappelijke Ondersteuning: K.B.-E.

9

Voorontwerpbestemmingsplan 13e herziening buitengebied gemeente Dalfsen,
tankstation Hessenweg
Besluit
1. Het voorontwerpbestemmingsplan "13e herziening bestemmingsplan Buitengebied
gemeente Dalfsen, tankstation Hessenweg" voor inspraak ter inzage te leggen
op grond van de geldende Inspraakverordening van de gemeente Dalfsen;
2. Het voorontwerpbestemmingsplan voor het verplichte vooroverleg opsturen naar
diverse instanties;
3. De gemeenteraad over dit voorontwerpbestemmingsplan informeren via het RIS.
Ruimtelijke Ontwikkeling: S.K.

10

Subsidie energiezuinige terrasverwarming via kussens
Besluit
1. Akkoord te gaan met de subsidie "Subsidie energiezuinige terrasverwarming via
kussens"
2. De beleidsregels "Subsidie energiezuinige terrasverwarming via kussens" vast te
stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling - L.H.
Vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020

E. van Lente
Burgemeester

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