
 

Besluitenlijst College 
Datum 31-05-2022 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie B & W kamer 

Voorzitter E. van Lente 

Aanwezigen R. van Leeuwen,  E. van Lente,  A. Schuurman,  J. Uitslag en H. van der  Woude 

 

  

1 Raadsvragen en raadsinformatie 

Er zijn geen raadsvragen en raadsmemo's. 
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Uitnodigingen 
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Besluitenlijst vorige vergadering  

Besluit: 

De besluitenlijst is akkoord. 
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Model koopovereenkomst bouwkavel particulier  

Besluit: 

1. De model koopovereenkomst bouwkavel particulier vast te stellen; 

2. De beleidsregels voor uitvoering van de hardheidsclausule vervreemdingsbeperking 

    vast te stellen; 

3. De 6e wijziging van het ‘Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente  

    Dalfsen 2021’ vast te stellen; 

4. De raad per memo over de nieuwe model koopovereenkomst bouwkavel particulier  

    te informeren. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling - G.v.L. 
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Evaluatie en actualisatie Uitgiftesysteem   

Besluit: 

1. Het geëvalueerde en geactualiseerde 'Uitgiftesysteem woningbouwkavels en  

    nieuwbouwwoningen gemeente Dalfsen' vast te stellen en met ingang van de  

    eerstvolgende uitgifte van toepassing te verklaren, waarbij het huidige  

    uitgiftesysteem (8-2014) wordt ingetrokken; 

2. De raad per memo over de aanpassingen te informeren. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling - G.v.L./B.B. 
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19e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, 

Schoolstraat 42 Akkoord 

Besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 19e herziening Kernen gemeente  

    Dalfsen 2016, Schoolstraat 42 en deze voor een periode van zes weken ter inzage  

    te leggen; 

2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsmemo. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling - E.V. 
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Ontwerp 3e wijziging bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 

Kampendwarsweg 1  

Besluit: 

1. Instemmen met de 3e wijziging bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen,  

    Kampendwarsweg 1; 

2. Het ontwerpwijzigingsplan zes weken ter inzage leggen, publiceren, digitaal  

    beschikbaar stellen en toesturen aan de betrokken overheidsinstanties; 

3. De raad informeren via bijgevoegde memo. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling - S.K. 
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Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio IJsselland  

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 van Veiligheidsregio  

    IJsselland; 

2. Eventuele reacties op de stukken via de portefeuillehouder kenbaar te maken bij de 

    vaststelling van de stukken in de vergadering van het algemeen bestuur van de | 

    Veiligheidsregio op 22 juni 2022. 

 

Publieksdienstverlening - R.H. 

 
Vastgesteld in de vergadering van 7 juni  2022 
 
E. van Lente                    H.J. van der Woude 

Burgemeester                  Gemeentesecretaris/algemeen directeur 

 
 

 


