Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

16

Onderwerp:

Plan van Aanpak vestigen voorkeursrechten (motie raad)

Datum:

17 april 2018

Portefeuillehouder:

drs. R.W.J. van Leeuwen

Decosnummer:

770

Informant:

David Roemers
d.roemers@dalfsen.nl
(06) 14 57 82 36

Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het Plan van Aanpak vestigen voorkeursrechten (motie raad).
2. Voor de inrichting van het participatieproces te kiezen voor:
beperkte participatie (consulterend)

Inleiding:
In de raadsvergadering van 19 februari 2018 over de vestiging van voorkeursrechten om de kern
Dalfsen is door een drietal partijen een motie ingediend. Deze motie is met algemene stemmen
aangenomen. In de bijlage bij dit raadsvoorstel worden de verzoeken uit de motie beantwoord. Dit
resulteert in een Plan van Aanpak.
Argumenten
1.1 In het Plan van Aanpak wordt antwoord gegeven op de vragen van uw raad aan het college.
De motie is al bijlage 1 toegevoegd en het antwoord op deze motie (Plan van Aanpak) als bijlage 2.
Kanttekeningen
1.1 Om organisatorische redenen (tijdsdruk op het aanleveren van raadsstukken) was agendering
voor raadsvergadering van april 2018 niet mogelijk.
In de motie is hier wel om gevraagd.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Alternatieven:
U kunt kiezen voor een andere of gewijzigd Plan van Aanpak. Uw wijzigingen worden dan verwerkt in
het Plan van Aanpak.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing
Financiële dekking:
De kosten voor het uitwerken van het Plan van Aanpak worden gedekt uit het reguliere budget voor
Ruimtelijke Ontwikkeling.
Communicatie:
In het Plan van Aanpak is een onderdeel participatie opgenomen.
Vervolg:
Een adviesbureau gaat in opdracht van de gemeente en in nauwe samenwerking met de hiervoor
ingestelde projectgroep de uitvoering ter hand nemen. In november 2018 wordt het advies aan uw
raad ter besluitvorming voorgelegd.
Bijlagen:
1. Motie van de gemeenteraad
2. Plan van Aanpak

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2018, nummer 770;
overwegende dat het besluit tot het vestigen van voorkeursrechten is genomen in februari 2018;
gelet op onze motie waarin een aantal vragen aan het college zijn gesteld ;
gezien het Plan van Aanpak;

besluit:
1. Akkoord te gaan met het Plan van Aanpak vestigen voorkeursrechten (motie raad).
2. Voor de inrichting van het participatieproces te kiezen voor:
beperkte participatie (consulterend)

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 mei 2018.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
J. Leegwater MSc

