
 

Besluitenlijst College-overleg - openbaar 

Datum 17-10-2017 
Tijd 9:15 - 15:00 
Locatie 2.03 BenW kamer 
Voorzitter 
 
Aanwezig 

Burgemeester 
 
De heer A.G.J. Strien, burgemeester; de heer drs. D.L.W. Zielhuis, 
gemeentesecretaris; de heer H.G. Engberink, wethouder; de heer M. Blind, 
wethouder; de heer A.G.J. Bosch, wethouder 

 

Kenmerk Omschrijving 
  
01 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 oktober 2017 

BESLUIT: 
Conform vast te stellen. 
 

02 Ingekomen 
INGEKOMEN 
- Verslag Platform Ruimtelijk Domein, 25 september 2017: voor kennisgeving aan te 
nemen. 
- Concept-verslag bestuurlijk overleg Samen werkt beter, 28 september 2017: voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 
UITNODIGINGEN 
- Welsums Cultuur Genietschap, executie Gondelmast, 20 oktober 2017: voor 
kennisgeving aan te nemen. 
- Trendbureaulezing, 16 november 2017: burgemeester gaat. 
 

03 Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Olst-West 2017  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
Het ontwerpbestemmingsplan Olst-West in procedure brengen. 
 

04 Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
Het ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F vrij te geven voor de 
planologische procedure. 

 
05 Vaststelling bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 87a en b  

Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
De raad voor te stellen:  

1. het bestemmingsplan “Jan Schamhartstraat 87a en b” ongewijzigd vast te 
stellen; 

2. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen. 
 

06 Raadsinformatiebrief ter afdoening van toezegging 357, beantwoording vraag 
van de heer Leber  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
De raadstoezegging 357 tot beantwoording van de door René Leber op 11 september 
2017 gestelde vraag over plannen voor mogelijke toename van aantal en/of zwaarte 
van de treinbewegingen op de spoorlijn Zwolle-Deventer, met bijgaande 
raadsinformatiebrief voldoen. 
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07 Wijzigingen administratieprotocol Jeugdhulp IJsselland  
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de aanpassingen in het administratieprotocol; 
2. Kennis te nemen van de gewijzigde tarieven. 

 
08 Vaststellen van belastingverordeningen 2018 en het tarief toeristenbelasting 

2019  
Team Bedrijfsvoering 
BESLUIT: 
De raad voor te stellen om vast te stellen: 

1. de verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2018; 
2. de verordening rioolheffing 2018; 
3. de verordening afvalstoffenheffing 2018; 
4. de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2018; 
5. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018; 
6. de verordening toeristenbelasting 2018; 
7. het tarief voor de toeristenbelasting 2019 van € 0,50 per overnachting. 

 
09 Aanpak voorkomen escalatie (AVE) Olst-Wijhe  

Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. De aanpak voorkomen escalatie (AVE) Olst-Wijhe vast te stellen; 
2. De schematische weergave van de aanpak voorkomen escalatie (AVE) voor 

de gemeente Olst-Wijhe vast te stellen. 
 

10 Raadsvoorstel Beleids- en financiële begroting 2018 en meerjarenraming 2019-
2021  
Concerncontrol 
BESLUIT: 
In te stemmen met het raadsvoorstel over de Beleids- en financiële begroting 2018 en 
meerjarenraming 2019-2021 en de daarin aangegeven wijziging van de begroting 
2018. 
 

11 
 
 
 
 
 

Budgetuitputting en prognose jeugd 2017 ten behoeve van de 
bestuursrapportage  
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 
Kennis te nemen van de financiële situatie domein jeugd en de verwerking daarvan in 
de tweede bestuursrapportage 2017 en meerjarenbegroting 2018 - 2021. 
 
 

 


