
 

Besluitenlijst College-overleg 

Datum 21-11-2017 
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) d.d. 14 november 2017 

BESLUIT: 
Conform vast te stellen. 
 

02 Ingekomen 
INGEKOMEN 
- Agenda kernenbezoek Elshof, 22-11-2017: voor kennisgeving aan te nemen  
 
UITNODIGINGEN 
- Cleantech @4PM-bijeenkomst, 23-11-2017: voor kennisgeving aan te nemen 
- Uitnodiging en agenda AvA ROVA, 7-12-2017: wethouder Blind gaat 
- Afscheidsreceptie Daan Thomson, 14-12-2017: wethouders Engberink, Blind en 
Bosch gaan 
- Regio Zwolle Congres, 14-12-2017: wethouder Bosch gaat, wethouder Blind beziet 
 

03 Aanvullende subsidieaanvraag 2018 MEE IJsseloevers  
Team Maatschappelijke Ontwikkeling 
BESLUIT: 

1. Met ingang van 2018 MEE IJsseloevers een maximum subsidiebedrag van  
€ 33.750,- te verstrekken voor het bieden van onafhankelijke 
cliëntondersteuning in onze gemeente; 

2. Het extra budget van € 14.900,-  (naast het structureel beschikbare bedrag ad 
€ 18.850,-) te dekken uit het budget sociaal domein;  

3. De financiële gevolgen binnen het budget sociaal domein te verwerken via de 
eerste bestuursrapportage 2018 en de kadernota 2019-2022.  

 
04 Wijziging tarieven Wmo Verordening Olst-Wijhe op basis van de indexering  

Team Werk, Inkomen en Zorg 
BESLUIT: 
De raad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Olst-Wijhe 2017 vast te stellen. 
 

05 Vragen CDA over Wifi4EU 
Concerncontrol 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van het CDA; 
2. Overleg te plegen met de ondernemersverenigingen alvorens een standpunt 

over het vervolg in te nemen. 
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06 Ontmoediging doorgaand verkeer Schippershuizen en Hamelweg 
Team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed 
BESLUIT: 

1. In samenspraak met de bewoners Schippershuizen, hulpverleningsdiensten en 
Provincie (DU V&V gelden) te zoeken naar passende oplossingen voor 
ontmoediging van het sluipverkeer tussen N377 en N756; 

2. Na consultatie bovenstaande partijen te komen met een nader voorstel.  
 

07 Inventarisatiefase transformatie sociaal domein  
Team Projectmanagement en Advies 
BESLUIT: 

1. De strategische en operationele doelen van het programma transformatie 
sociaal domein voorlopig vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de voorlopige suggesties voor projecten en activiteiten in 
de uitvoeringsagenda; 

3. In te stemmen met het presenteren van de voorlopige opbrengsten uit de 
inventarisatiefase, in beeld gebracht door een Doelen-Inspanningen-Netwerk 
en een beeldverslag, tijdens het raadsgesprek op 27 november 2017. 

 
08 Vaststellen van Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 en 

Legesverordening 2018  
Team Bedrijfsvoering 
BESLUIT: 
De raad voor te stellen om vast te stellen: 

1. de Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 met de volgende tarieven: 
- voor de gebruikersbelasting  voor onroerende zaken die niet in 

hoofdzaak tot woning dienen 0,2228 %; 
- voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in 

hoofdzaak tot woning dienen 0,1710%; 
- voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in 

hoofdzaak tot woning dienen 0,2839%; 
2. de Legesverordening 2018 met de bijbehorende tarieventabel. 

 
 


