Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
dd. 25 september 2006
Aanwezig:
De leden:
M.H.R.M. von Martels, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, A.J. van Dijk, J.W. Uitslag, T.B.M. Logtenberg,
A.J. Schuurman, W. Smit, J.J. Wiltvank, J.M.A. Eilert-Herbrink, K.M. Kaied, R.W.J. van Leeuwen,
T. van den Brink, J.G.J. Ramaker, I.G.J. Snijder-Haarman, G. Kamperman, G. Schoonhoven,
M.H. Tempelman-Mulder, A. Nijburg, L.M. Nijkamp, P.G.K. Batterink-Van Berkum
Met kennisgeving afwezig:
A.J. van de Hoek
Namens het College van Burgemeester en Wethouders:
G. Laarman-Hemstede, E. Goldsteen, H. Zwart (sec.-dir.)
Voorzitter:
L.V. Elfers

4.
5a.
5b.
6.

7.

8.

Griffier:
H.C. Lankman

Voorgesteld raadsbesluit
Besluitenlijst dd. 9 oktober 2005
Vaststellen
Ingekomen stukken
Afdoen conform advies
Mededelingen
Voor kennisgeving aannemen
Het nemen van een voorbereidingsbesluit
ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) (Evenboersweg 14-16 te
Nieuwleusen)
Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het
perceel aan de Evenboersweg te Nieuwleusen
op basis van artikel 21 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO).
Vaststelling 8e partiële herziening
bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen –
Hessenpoort
De 8e partiële herziening bestemmingsplan
Buitengebied Dalfsen – Hessenpoort
vaststellen overeenkomstig de bijgevoegde
stukken, bestaande uit:
a. een toelichting met bijlagen;
b. voorschriften;
c. plankaart.
Procesbesluit om ex art. 26 Wvg de
nietigheid van een koopovereenkomst in te
roepen
Wij stellen u voor om (gelet op het
procesbesluit van 13 september 2006):
1. in te stemmen met het procesbesluit van
het college van 13 september 2006 om
zodoende de nietigheid in te roepen van
de tussen de heer T. en
projectontwikkelaar S. gesloten
koopovereenkomst.
2. Kienhuis Hoving Advocaten te Enschede
in kennis te stellen van onderhavig
bekrachtigingbesluit.

Raadsbesluit
conform
conform
conform
conform

conform

conform
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 30 oktober
2006.
De raad voornoemd,

De voorzitter,
L.V. Elfers

de griffier,
H.C. Lankman

OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN
versie dd. 18-10-06
6 Schriftelijk inzage verlenen van
de
vergunningverleningstrajecten
van die vergunningsverzoeken
die bij de RIJV nog in
behandelingen zijn
10 Voor het zomerreces zal de
financiële evaluatie van het
Kulturhus De Mozaiek moeten
plaatsvinden, de Raad wordt
over de uitkomsten van deze
evaluatie geïnformeerd

8-5-2006

Raad

Elfers

Brandweer

8-5-2006

Commissie

Laarman

MOP

12 Startersleningen - De
mogelijkheden tot het invoeren
van startersleningen
meenemen in de evaluatie van
de nota Wonen
22 Aan het eind van het jaar
(2006) staat Vechtvliet op de
rol, wordt die planning niet
gehaald dan zal de Raad
tussentijds worden
geïnformeerd
23 Aan de raad zal een lijst van
(nieuwe) gedecentraliseerde
taken worden verstrekt
24 KTO
(klanttevredenheidsonderzoek)
opnemen in de planning;
26 Nota Reserves en
Voorzieningen in het najaar
2006 evalueren
31 De Raad informeren omtrent de
resultaten van de (1e ronde van
de) besprekingen inzake de
privatisering van zwembad de
Meule in Nieuwleusen

22-52006

Raad

Goldsteen

ROB

10-72006

Raad

Goldsteen

ROB

10-72006

Raad

Goldsteen

Stafbureau

10-72006

Raad

Goldsteen

Stafbureau

10-72006

Raad

Goldsteen

F&B

11-92006

Commissie

Laarman

MOP

1-okt-06

1-sep-06

De financiële evaluatie
wordt betrokken bij de
verdere ontwikkeling
van de kulturhusfilosofie. Met de
stichting is afgesproken
dat zij het initiatief
neemt. Er is nog geen
datum bekend.
B. Berkhoff - vraag
betrekken bij evaluatie
(E. Goldsteen is
akkoord)
Dit zal gedaan worden
via de
kwartaalrapportage RO
en/of een informele
raadsvergadering

30-okt-06

De raad wordt op 18
september 2006
geïnformeerd over de
stand van zaken.

4

32 De wnd-portefeuillehouder zal
met wethouder De Vries
bespreken of
kwartaalrapportages over de
voortgang van de
huishoudelijke verzorging
mogelijk is
33 De reactie aan de Provincie
Overijssel (zie: stemverklaring
van de CDA dat het
besprokene in de
raadscommissie overgebracht
wordt) zal aan de Raad ter
informatie gezonden worden
(Netwerkanalyse NoordOverijssel)
34 De Raad zal op zijn minst
kwartaalsgewijs middels eens
rapportage ("met regelmaat, op
hoofdlijnen en als het nodig is")
tot het moment van de
evaluatie geïnformeerd worden
(Verordening Wmo)
35 De Raad mag eind 2007 een
uitgebreid verslag op essentiële
punten verwachten waarbij
beleidswijzigingen mogelijk zijn
evt. op basis van
burgerparticipatie (Verordening
Wmo)
35a Voordat het besluit
verstrekkingen wordt
vastgesteld, zal de Raad
geconsulteerd worden
37 Ligplaatsenkwestie - in de
raadscommissie agenderen
38 Motie Tubbergen ondersteunen

11-92006

Commissie

Goldsteen

MOP

25-92006

Raad

Elfers

Griffie

25-92006

Raad

Goldsteen

MOB

25-92006

Raad

Goldsteen

MOB

9-102006
9-102006

Raad

Elfers

Raad

Elfers

Er komt zeker een
rapportage per
kwartaal. Over de vorm
daarvan moet nog
overleg plaatsvinden.

nov-07
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39 Ministerie van Justitie melden
dat de WVG een lancune kent
met betrekking tot de
onderzoeksplicht van de
notarissen inzake gevestigde
voorkeursrechten; ook de KNB
vragen om een reactie namens
de beroepsorganisatie
40 Geheimhouding mbt de
beraadslagingen inzake het
procedurebesluit te laten
voortduren tot het moment dat
de rechter een uitspraak doet,
de geheimhouding mbt de
prijststelling zal ook nadien
blijven voortbestaan
41 Inzicht op de stand van zaken
van de nota's en voorzieningen
zal gegeven worden voor of in
ieder geval op het moment van
de begrotingsbehandeling
42 Is besluit met betrekking tot de
milieubrengstations genomen?
43 Wmo / selectie van aanbieders
: beschrijvend document ter
inzage leggen voor de leden
van de gemeenteraad
44 Wmo / selectie van aanbieders
: Raad zal schriftelijk
geïnformeerd worden over de
mogelijheden om een perceel
buiten de Europese
aanbesteding te houden en de
variant om dat perceel
eventueel op te delen in een
aantal kleinere percelen.

9-102006

Commissie

Goldsteen

F&B

9-102006

Commissie

De Vries

SoZa

