
 

Besluitenlijst College-overleg - openbaar 

Datum 12-12-2017 
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. 5 december 2017 

Conform vast te stellen. 
 

02 Ingekomen 
UITNODIGINGEN: 
- Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV’s verkoop Essent en Attero, 20-12-
2017: voor kennisgeving aan te nemen. 
- Nieuwjaarsbijeenkomst Gemeente Zwolle, 02-01-2018: voor kennisgeving aan te 
nemen. 
- Nieuwjaarsreceptie Gemeente Raalte, 04-01-2018: hele college gaat. 
- Officiële opening nieuwe locatie Omgevingsdienst, 11-01-2018: burgemeester en 
wethouder Blind gaan.  
- Optreden Brook Duo kerk Boskamp, 22-12-2017: burgemeester en wethouder 
Engberink gaan.  
 
INGEKOMEN: 
 
- Effectuering verkoop aandelen Vitens aan de Provincie Overijssel conform 
collegebesluit 7 november 2017 
BESLUIT: 
Volmacht aan de burgemeester te verlenen om de verkoopovereenkomst met de 
Provincie Overijssel te ondertekenen. 
 
- Advisering AB Omgevingsdienst IJsselland 13 december 2017  
BESLUIT : 

1. In te stemmen met de advisering; 
2. Gelet op de gelopen procedure en de openstaande vragen met betrekking tot 

de financiën thans niet in te stemmen met het hoofdstuk Financiën van het 
Jaarplan 2018.  

 
- Ter inzage legging Nota Reikwijdte en detailniveau PlanMER Energievisie  
BESLUIT: 
De termijn voor het indienen van zienswijzen en inspraakreacties te verlengen tot en 
met 9 januari 2018. 
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03 Samenstelling hoofdstembureau en aanwijzing locatie hoofdstembureau 

Team Burgerzaken 
BESLUIT: 

1. Voor de periode van vier kalender jaren, ingaande 1 januari 2018, te 
benoemen in het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Olst-Wijhe: 

             tot lid en plaatsvervangend voorzitter: dhr. Drs. D.L.W. Zielhuis; 
             tot leden: dhr. G.H.F. Grashof, dhr. B.A. Duursema en mevrouw S. Halfwerk 
             tot plaatsvervangende leden: mevrouw M.A.E. Lubbers, mevrouw E. Flierman     
             en mevrouw G.J.M. Overkempe - van Riele; 

2. Als locatie voor het houden van zittingen van het hoofdstembureau het 
gemeentehuis in Wijhe aan te wijzen. 

 
04 Uitkomsten Cliënt Ervaringsonderzoek Jeugd 

Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 
Kennis te nemen van het rapport Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp 2017. 
 

05 Schetsplanverzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan Het 
Anem 26 te Wijhe in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) 
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
Planologische medewerking te verlenen aan het plan ‘KGO Het Anem 26’ onder de 
volgende voorwaarden: 

1. Initiatiefnemer moet een erfinrichtings- en beeldkwaliteitsplan opstellen dat 
door de gemeente wordt goedgekeurd. Uit het plan moet blijken dat de 
ontwikkeling in balans is met de ruimtelijke kwaliteitsprestaties; 

2. Mocht door de bestemmingswijziging een waardevermeerdering van de 
gronden ontstaan, dan moet de initiatiefnemer deze inzetten voor investeringen 
in de ruimtelijke kwaliteit. Is dit niet mogelijk op de locatie zelf of elders dan zal 
deze surplus worden afgedragen in het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit; 

3. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze 
herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is. 

 
06 Taalverbeteringstraject 3F pedagogisch medewerkers VVE in de Kinderopvang, 

overhevelen budget 
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 
In te stemmen met het overhevelen van het budget voor het taalverbeteringstraject 3F 
voor pedagogisch medewerkers VVE in de Kinderopvang (€ 10.945,-) van 2017 naar 
2018. 
 

07 Ontwikkelingenbrief GGD IJsselland 
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. Kennis te nemen van de definitieve ontwikkelingenbrief; 
2. Deze ontwikkelingenbrief ter kennis te brengen aan de raad (ingekomen stuk) 

bij de eerstvolgende raadsvergadering.  
 
 

08 Plan van aanpak personen met verward gedrag 
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage plan van aanpak personen met 
verward gedrag;  

2. In te stemmen met de volgende actiepunten: 
- versterken werkwijze en regierol toegangsteam; 
- onderzoek naar mogelijkheden inzet hulpverlening 24/7. 
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09 Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 13 december 2017 
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen; 
2. In te stemmen met de begrotingswijziging veiligheidshuis IJsselland; 
3. Wanneer het voorstel wordt aangenomen, de extra financiële bijdrage van  

€ 1.878,- beschikbaar te stellen en te betrekken bij de eerste 
Bestuursrapportage 2018 en kadernota 2019 (waarbij wordt voorgesteld om de 
dekking te realiseren binnen het programma).  

 
10 Een ontwerp bestemmingsplan in procedure brengen voor de percelen 

Boxbergerweg 25 en 25a te Olst  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
Een ontwerp bestemmingsplan voor de percelen Boxbergerweg 25 en 25a te Olst in 
procedure te brengen. 
 

11 Het toepassen van de algemene wijzigingsbevoegdheid om boerderijsplitsing op 
het adres aan de Wechterholt 4 te Wijhe, mogelijk te maken 
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 

1. Planologisch medewerking te verlenen aan het wijzigen van het 
bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe om drie woningen in de 
karakteristieke boerderij aan de Wechterholt 4 te realiseren; 

2. Pas te starten met de planologische procedure wanneer de anterieure 
overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemers; 

3. De initiatiefnemers te verplichten een erfinrichtings- en beeldkwaliteitsplan op 
te stellen dat door de gemeente moet worden goedgekeurd, en waaruit moet 
blijken dat dat de boerderijsplitsing de cultuurhistorische waarde van het pand 
niet aantast. 

 
12 Schetsplan Dollenkamp, Eikelhofweg 33a te Olst, voor uitbreiding kalvermesterij 

– planologische toets 
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
Nadere eisen te stellen aan de situering van de beoogde nieuwe stal op het perceel en 
aan de landschappelijke inpassing en niet mee te werken aan uitbreiding van 
bebouwing en/of voeropslagplaten/silo’s buiten het bouwblok. 
 

13 Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke 
Gezondheid dd. 14 december 2017 
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 
In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte opmerkingen. 
 

14 
 
 
 
 
 
 

Beantwoording schriftelijke raadsvragen D66 over vliegveld Lelystad 
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
De schriftelijke vragen van D66 door middel van de antwoordbrief te beantwoorden. 

15 
 

Oriëntatie op commitment en rol gemeente in initiatief “Slim en veilig fietspad” 
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 
In te stemmen met het starten van de eerste fase van het project.  
 

 


