
 

Besluitenlijst College-overleg - openbaar 

Datum 31-10-2017 
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. 24 oktober 2017 
BESLUIT: 
Conform vast te stellen. 
 

02 Ingekomen 
UITNODIGINGEN: 
- Afscheid wethouder Nelleke Vedelaar, 03-11-2017: burgemeester gaat, wethouder 
Engberink beziet 
- Regio Zwolle-dag, 15-11-2017: burgemeester en wethouder Bosch gaan 
- Jaarlijkse uitvoering de Harmonie Welsum, 18-11-2017: burgemeester gaat 
- Jaarlijks concert Apollo Olst, 18-11-2017: wethouder Bosch gaat 
- Uitnodiging regio Zwolle, Bestuurlijke oploop 29-11-2017 en verslag van 1e oploop: 
voor kennisgeving aan te nemen 
 
INGEKOMEN 
- Verslag Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, 28-09-2017: 
voor kennisgeving aan te nemen 
- Verslag overleg met Plaatselijk Belang Wijhe, Gastvrij Wijhe en schoolbesturen m.b.t. 
levendigheid en onderwijshuisvesting in Wijhe, 17-10-2017: voor kennisgeving aan te 
nemen 
- Zienswijze vliegroutes Lelystad Airport: de gezamenlijke zienswijze van gemeenten 
en provincie naar de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te ondersteunen 
 

03 Aanvullend advies op voetpad Joke Smitlaan-Stationsweg Olst  
Team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed 
BESLUIT: 

1. Noodzaak voor aanleg van fietsverbinding tussen NS station Olst en 
Zonnekamp mede te onderzoeken in kader van de uitwerking van de 
structuurvisie (scheiden en spreiden); 

2. Huidig voetpad tussen de Joke Smitlaan en Stationsweg aan beide zijden te 
voorzien van het verkeersbord RVV-G07 (voetgangersaanduiding); 

3. Plaatselijk belang Olst omtrent besluit schriftelijk te informeren; 
4. Onderzoek voor de gewenste fietsverbinding gelijktijdig met de uitwerking op 

de structuurvisie en het huidige gebruiksdoel van het voetpad tussen de Joke 
Smitlaan en Stationsweg te publiceren in Huis aan Huis en op onze website. 

 
04 Woningbehoefteonderzoek nieuwbouwlocaties  

Team Leefomgeving 
BESLUIT: 

1 In te stemmen met het woningbehoefteonderzoek nieuwbouwlocaties; 
2 Fasering woningbouw nieuwbouwlocaties in Olst mee te nemen bij de 

woonprogrammering; 
3 Ambities duurzaamheid per locatie verder in te vullen. 
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05 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal 

Serviceteam Jeugd IJsselland  
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 
In te stemmen met de bijgevoegde wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en hiervoor 
toestemming te vragen aan de gemeenteraad. 
 

06 Speerpuntenlijst 2017/2018 Detailhandelsvisie 2017-2021 "Werk aan de Winkel"   
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de speerpuntenlijst 2017/2018 naar aanleiding van de 
Detailhandelsvisie 2017-2021 "Werk aan de Winkel";  

2. De gemeenteraad via de mail over de speerpuntenlijst te informeren.  
 

07 Samenvattende rapportage resultaten DOWR- samenwerking. Verantwoording 
over de periode t/m augustus 2017  
Team Bedrijfsvoering 
BESLUIT: 

1. Kennis te nemen van de samenvattende rapportage resultaten DOWR- 
samenwerking betreffende de verantwoording over de periode tot en met 
augustus 2017; 

2. Deze rapportage ter kennisname aan de raad aan te bieden via de lijst van 
ingekomen stukken.  

 
08 Uitgangspuntennotitie inkoop Wmo ondersteuning en zorg 2019  

Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. De concept uitgangspunten inkoop Wmo 2019 vast te stellen en als basis voor 
de aanbesteding nieuwe taken Wmo 2015 en huishoudelijke hulp te nemen; 

2. De concept uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2019 tot 4 december 2017 voor 
wensen en bedenkingen/marktconsultatie zorgaanbieders en sociale teams 
(Deventer) en team Werk, inkomen en zorg (Olst-Wijhe) vrij te geven; 

3. De concept uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2019 tot 11 december 2017 
voor advies voor te leggen aan de Wmo Adviesraad; 

4. De concept uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2019, inclusief het opgehaalde 
advies van de Wmo adviesraad en de aandachtspunten van de 
zorgaanbieders te laten terugkomen in het college en daarna aan de 
gemeenteraad ter informatie aan te bieden. 

 
09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Ontwerpbegroting 2018 Recreatiegemeenschap Salland  
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de Recreatiegemeenschap 
Salland (RGS) en bijgevoegde reactiebrief; 

2. De begroting 2018 van de RGS en de te verzenden reactiebrief ter 
kennisgeving te brengen van de gemeenteraad door plaatsing op de lijst van 
ingekomen stukken van de raadsvergadering van 6 november 2017;  

3. Akkoord te gaan met het verzenden van de reactiebrief direct na de 
raadsvergadering van 6 november 2017.  
 

Intrekken last onder dwangsom sportcafé De Hooiberg  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
Het besluit met kenmerk 17.005247 tot het opleggen van een last onder dwangsom op 
het perceel Hooiberglaan 9 in te trekken. 
    

 


