Besluitenlijst College
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Afwezig

1

20-09-2022
9:30 - 12:00
B & W kamer
E. van Lente
E. van Lente (burgemeester), A. Schuurman (wethouder), J. Uitslag (wethouder), B.
Ramerman (wethouder), R. van Leeuwen (wethouder), E. Saathof (loco-secretaris)
en D. van Dijken (bestuurssecretaris).
H.J. van der Woude (gemeentesecretaris)

Raadsvragen en raadsinformatie
Besluit:

1. Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie
van de PvdA inzake omgekeerde vlaggen aan gemeentelijke eigendommen;
2. Het college besluit de raad te informeren over de effecten van het verschuiven van
de verdeling van het woningbouwprogramma voor Oosterdalfsen Noord.
2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit:

De besluitenlijst is vastgesteld
VOORSTELLEN AAN HET COLLEGE
3

Ontwerpbestemmingsplan '20e herziening Chw bestemmingsplan Kernen
Gemeente Dalfsen, Zandspeur 9'
Besluit:

1. In te stemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan '20e
herziening Chw bestemmingsplan Kernen Gemeente Dalfsen, Zandspeur 9';
2. Het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen en te publiceren;
3. De zakelijke inhoud van de gesloten overeenkomst op de daarvoor publiekrechtelijke
wijze bekend te maken;
4. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsmemo.
Ruimtelijke Ontwikkeling: P.E.
4

Aankoop gronden nabij Stokte Dalfsen
Besluit:

In te stemmen met de aankoop van ca. 9.226 m2 landbouwgrond voor de aanleg van
de fietssnelroute F340.
Ruimtelijke Ontwikkeling: A.v.d.N.
5

Aanwijzing secretaris van de bezwarencommissie en klachten coördinator
Besluit:

Mevrouw J. Zwiers aan te wijzen als secretaris van de vaste commissie van advies
voor de bezwaarschriften (bezwaarschriftencommissie) en als klachtencoördinator.
Bedrijfsvoering: C.B.

6

Doorlopende machtiging
Besluit:

In te stemmen met de bijgevoegde lijst van personen zodat deze personen algemeen
en doorlopend gemachtigd zijn de bestuursorganen van de gemeente Dalfsen in
bestuursrechtelijke procedures te vertegenwoordigen onder intrekking van de
voorgaande doorlopende machtiging uit 2020.
Bedrijfsvoering: C.B.

7

Realisatie padelbanen DL TC Gerner Dalfsen
Besluit:

1. In te stemmen met het verzoek van DL TC Gerner om vier padelbanen te realiseren
onder voorwaarde dat de benodigde omgevingsvergunning wordt verstrekt;
2. Een borgstelling ter hoogte van € 300.000 te verstrekken onder voorwaarde dat
Stichting Waarborgfonds Sport voor 50% mede borg staat;
3. DL TC Gerner via bijgevoegde brief te informeren;
4. De raad te informeren via een raadsmemo.
Maatschappelijke Ondersteuning: L.K.

8

Interbestuurlijk toezicht archief- en informatiebeheer 2021
Besluit:

1. De Kritische Prestatie Indicatoren rapportage archief 2021 en het archiefjaarverslag
2021 vast te stellen;
2. De raad hierover te informeren via raadsmemo archief 2021 en het
archiefjaarverslag 2021;
3. De Kritische Prestatie Indicatoren rapportage archief 2021 en het archiefjaarverslag
2021 te sturen aan de provinciale archiefinspecteur.
Bedrijfsvoering: H.K. en L.B.

9

Sluiting
De burgemeester sluit de vergadering om 12.00 uur

Vasrrgadering van 2

E. van Le
Burgemeester
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