
Besluitenlijst College
Datum 05-07-2022
Tijd 9:30 - 12:00
Locatie B & W kamer
Voorzitter E. van Lente
Aanwezigen E. van Lente (burgemeester), A. Schuurman (wethouder), J. Uitslag (wethouder), B. 

Ramerman(wethouder), R. van Leeuwen (wethouder), H. van der Woude 
(gemeentesecretaris) en D. van Dijken (bestuurssecretaris)

1 Terugblik en voorbereiding commissie en raadsvergadering
Besluit:

Het college blikt terug op de raadsvergaderingen van vorige week.

2 Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:

De besluitenlijst is vastgesteld.

VOORSTELLEN AAN HET COLLEGE

3 8e wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2021
Besluit:

De ‘8e wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 2021’ 
vast te stellen.

Bedrijfsvoering - W.dV.

4 Regeling aanpak energiearmoede
Besluit:

1. De Regeling aanpak energiearmoede en bijbehorende actievoorwaarden vast te 
stellen;
2. De financiële rijksbijdrage te verwerken in de 2e berap;
3. De middelen in te zetten voor de doelgroep lage inkomens met een eigen 
koopwoning, met een laag energetische waarde;
4. De 9e wijziging van het mandaat- volmacht en machtigingsbesluit gemeente Dalfsen 
2021 vast te stellen;
5. De raad te informeren via een raadsmemo.

Ruimtelijke Ontwikkeling - A.K./A.V.

5 Energiecompensatie kulturhusen   
Besluit:

1. In te stemmen met een financiële compensatie van de energiekosten (€ 221.937) 
over 2022 van de Kulturhusen;
2. Deze wijziging te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022 en de kosten ten 
laste te brengen van het begrotingssaldo;
3. Aanvullend een inventarisatie te doen naar de mogelijkheden tot kostenbesparing 
door verduurzaming;
4. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor compensatie van de kosten (van de 
gemeente) bij zowel Rijk als Provincie;
5. De raad te informeren via een raadsmemo.

Maatschappelijke Ondersteuning - L.d.V.
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6 Actualisatie verordening onderwijshuisvesting
Besluit:

De raad voor te stellen om:
1. de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dalfsen 2022 vast te 
stellen;
2. Tegelijkertijd de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente 
Dalfsen in werking getreden op 1 februari 2015 in te trekken.

Maatschappelijke Ondersteuning - L.K.

7 Principeverzoek herontwikkeling percelen Oosteinde 35b/c en 48 Nieuwleusen
Besluit:

1. In principe en onder voorwaarden mee te werken aan:
- het verplaatsen van houtbewerkingsbedrijf Beltman Woodworks van Oosteinde 35c 
naar Oosteinde 48; en
- het omzetten van de bedrijfswoning aan Oosteinde 35b naar een reguliere woning; en
- herontwikkeling van de vrijgekomen kavel aan Oosteinde 35c ten behoeve van 
woningbouw;
2. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief aan initiatiefnemer;
3. De raad te informeren via een raadsmemo.

Ruimtelijke Ontwikkeling - K.M.

8 Principeverzoek Migaweg 1G, Lemelerveld
Besluit:

1. In principe en onder voorwaarden mee te werken aan realisatie van een woning op 
het perceel Migaweg 1g te Lemelerveld;
2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan initiatiefnemer;
3. De raad te informeren via een raadsmemo.

Ruimtelijke Ontwikkeling - P.E.

9 Regionale Energie Strategie West Overijssel (RES) Tussenstand
Besluit:

1. Kennis te nemen van de Tussenstand van de Regionale Energie Strategie West 
Overijssel (RES);
2. De raad te informeren via een raadsmemo.

Ruimtelijke Ontwikkeling - T.M.

10 Sluiting
De burgemeester sluit om 11.45 uur de vergadering.

         
         Vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2022

E. van Lente                    R. Zuidema
         Burgemeester                  loco-secretaris/algemeen directeur


