
 

Besluitenlijst College-overleg - openbaar 

Datum 07-11-2017 
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) 31 oktober 2017 

BESLUIT: 
Conform vast te stellen 
 

02 Ingekomen 
UITNODIGINGEN: 
- Afscheid Ank Bijleveld, 10-11-2017: burgemeester gaat 
- Aandacht voor Iedereen bijeenkomst, 16-11-2017: voor kennisgeving aan te nemen 
 
INGEKOMEN: 
- Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens, 30-11-2017: voor 
kennisgeving aan te nemen 
 

03 Statutenwijziging VNG  
Team Bedrijfsvoering 
BESLUIT: 
De portefeuillehouder P&O te machtigen om op de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 1 december 2017 in te stemmen met de 
voorgestelde wijziging van de Statuten van de VNG, en met het vaststellen van de 
notulen bij dit agendapunt. 
 

04 Arbobeleidsplan  
Team Bedrijfsvoering 
BESLUIT: 
In te stemmen met het Arbobeleidsplan. 
 

05 Vaststelling structuurvisie Olst-Wijhe  
Team Projectmanagement en Advies 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel inzake vaststelling van de 
Structuurvisie Olst-Wijhe; 

2. De Structuurvisie Olst-Wijhe ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

 
06 Noordmanshoek  

Team Projectmanagement en Advies 
BESLUIT: 
1. Waardering uit te spreken voor de plannen zoals deze zijn ingediend; 
2. Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de gemaakte 

afspraken met de werkgroep, het plan van de pachters ter kennisname aan te 
nemen; 

3. In te stemmen met het plan van de werkgroep onder de voorwaarde dat zij de 
volgende onderdelen verder uitwerken, passend binnen gemaakte uitgangspunten, 
en presenteren aan de gemeente: 

a. De organisatievorm voor het project, de eigendomsverhoudingen en het 



Pagina 2 
 

beheer inclusief een centrale rechtspersoon;  
b. Financiële constructie voor het project en het beheer; 
c. Gedetailleerd ontwerp; 
d. Uitwerking fases / planning; 
e. Risico’s en maatregelen; 

4. De ambtelijke capaciteit voor de verdere verdiepingsslag beschikbaar te stellen en 
hiervoor het budget voor Overheidsparticipatie (€ 13.500 in 2017 en max € 9.000 in 
2018) in te zetten; 

5. Plan van de werkgroep voor te leggen aan de raad en een principebesluit te 
vragen om in te stemmen met het plan onder bovengenoemde voorwaarden. 
Daarnaast plan van de pachters ter kennisname voor te leggen. 

 
07 Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 8 november 2017  

Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 
In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.  
 

08 Collegevoorstel verkoop aandelen Vitens  
Team Bedrijfsvoering 
BESLUIT: 

1. Ingaan op het aanbod van de Provincie Overijssel tot aankoop van het 
gemeentelijke aandelenbezit Vitens; 

2. De financiële consequenties hiervan voor 2017 verwerken in de jaarrekening 
2017, voor 2018 meenemen in de 1e bestuursrapportage 2018 en vanaf 2019 
verwerken in de Kadernota 2019-2022; 

3. Dit besluit ter kennisname van de raad brengen via de lijst ingekomen stukken. 
 

09 Bomenverordening  
Team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed 
BESLUIT: 

1. De concept Bomenverordening voor te leggen aan de Raad en opiniërend te 
bespreken in de raadsvergadering en daarna 6 weken ter inzage te leggen;  

2. De Beoordelingscriteria beschermenswaardige bomen vast te stellen en 
gedurende 6 weken ter inzage te leggen;  

3. De Voorlopige Lijst Beschermenswaardige bomen binnen de bebouwde kom 
vast te stellen en gedurende 6 weken gelijktijdig ter inzage te leggen. 

 
10 Advisering overleg Publieke Gezondheid, Algemeen Bestuur GGD 9 november 

2017 en eerste begrotingswijziging GGD  
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte 
opmerkingen;  

2. In te stemmen met het voorstel om geen zienswijze in te dienen over de 
voorgenomen begrotingswijziging 2017/2 van de GGD IJsselland;  

3. Het besluit over de zienswijze op de lijst van ingekomen stukken van de raad 
te plaatsen;  

4. Via 1e Berap 2018 en de Kadernota 2019-2022 € 8.472, verdeeld over twee 
jaar (2018 € 4.236 en 2019 € 4.236)  beschikbaar te stellen voor het plan van 
aanpak suïcidepreventie. 
 

11 Aberson gebiedsontwikkeling Olst  
Team Projectmanagement en Advies 
BESLUIT: 

1. Een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen, ten behoeve van Aberson 
gebiedsontwikkeling Olst; 

2. De benodigde financiële middelen te dekken uit de Investeringsreserve 
Binnenstedelijke Vernieuwing; 

3. De financiële consequenties mee te nemen bij de jaarrekening 2017. 
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12 Beheerplan onderhoud bermen en sloten en plan van aanpak achterstallig 

onderhoud  
Team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met het beheerplan onderhoud bermen en sloten per  
1 december 2017; 

2. Het eerdere beheerplan onderhoud bermen en sloten uit 2010 in te trekken; 
3. De budgetverdeling onderhoud sloten en bermen aan te passen (betere sturing 

op beschikbare budget, betreft budget-neutrale herverdeling);  
4. Resterend budget 2017 over te zetten naar 2018. 

 
 

13 Omgevingsvergunning uitbreiding vleeskalverenhouderij, Dollenkamp, 
Eikelhofweg 33a te Olst  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 

1. De aangevraagde omgevingsvergunning vanwege het belang van de 
bescherming van het milieu te weigeren; 

2. De zienswijzen met betrekking tot luchtwassers gegrond te verklaren; 
3. De overige zienswijzen buiten behandeling te laten; 
4. De gemeenteraad te informeren over de weigering. 

 
  
 


