Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen:
Afwezig:

05-04-2022
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. Van Lente
R. van Leeuwen, E. Van Lente, A. Schuurman, J. Uitslag en R. Zuidema
H. van der Woude

1

Raadsvragen en raadsinformatie
Besluit:
De raad te informeren over:
1. Beantwoording vraag van het CDA over erfpacht;
2. De afhandeling van de toezegging Gruthuuske.

2

Uitnodigingen

3

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:
De besluitenlijst is akkoord.

4

Precariobelasting terrassen in 2022 op '0' stellen
Besluit:
1. De raad voor te stellen om de belastingverordening 2022 aan te passen en
hiermee het tarief precariobelasting terrassen op '0' te stellen;
2. Dit besluit te effectueren bij de vaststelling van de belastingverordening eind
dit jaar.
Publieksdienstverlening: A.K.

5

Technische aanpassing in verband met wetswijziging Alcoholwet
Besluit:
De "Wijzigingsregeling aanpassingen in verband met de inwerkingtreding van de
Alcoholwet" vast te stellen.
Publieksdienstverlening: A.K.

6

Jaarverslag uitvoering VTH-taken 2021 (Vergunningverlening, Toezicht,
Handhaving)
Besluit:
1. Het Jaarverslag VTH-taken 2021 vast te stellen (Vergunningverlening,
Toezicht, Handhaving);
2. Het Jaarverslag VTH-taken 2021 naar de provincie Overijssel te sturen;
3. Het Jaarverslag VTH-taken 2021 via RIS informerend aan de gemeenteraad
aan te bieden.
Publieksdienstverlening: M.B.

7

Vaststellen Stedenbouwkundige visie Dominee van Diemenstraat 2
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen de stedenbouwkundige visie Dominee van
Diemenstraat 2 vast te stellen.
Ruimtelijke Ontwikkeling: D.R./K.v.d.B.

8

Gunnen exploitatie en intrekken verordeningen gemeentelijke
camperlocaties
Besluit:
1. De exploitatie van de gemeentelijke camperplaatsen te Dalfsen en
Nieuwleusen, onder voorbehoud van het intrekken door de raad van de
'verordening op het gebruik van camperplaatsen gemeente Dalfsen 2021' en
de 'verordening op de heffing en de invordering van campergeld gemeente
Dalfsen 2022', te gunnen aan Ruinemans Car Care | campertravels.
2. De raad voor te stellen de 'verordening op het gebruik van camperplaatsen
gemeente Dalfsen 2021' en de 'verordening op de heffing en de invordering
van campergeld gemeente Dalfsen 2022' in te trekken.
Ruimtelijke ontwikkeling: J.M.

9

Raadsvoorstel Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2022
Besluit:
1. De raad voor te stellen de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 vast te
stellen;
2. De raad voor te stellen om het resultaat van € -219.347 ten laste van de
algemene reserve grondexploitaties te brengen en dit te verwerken in de
jaarrekening 2021;
3. Geheimhouding op te leggen, zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid en artikel
55 lid 1 Gemeentewet, ten aanzien van de bijlage 2 met kasstroomoverzichten
voor een periode van tien jaar.
Bedrijfsvoering: D.R./W.P.

10

Opstalrecht Scouting Nieuwleusen en onderverhuur
Besluit:
1. In te stemmen met het vestigen van een opstalrecht voor Scouting
Nieuwleusen.
2. Via bijgevoegde brief toestemming te verlenen aan Scouting Nieuwleusen
voor het onderverhuren van de opstallen van de Scouting Nieuwleusen aan
Klootschietclub ’t Meulenpad.
Maatschappelijke Ondersteuning: L.K.

Vastgesteld in de vergadering van 12 april 2022
E. van Lente
Burgemeester

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