
 

Besluitenlijst College-overleg 

Datum 28-11-2017 
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. 21 november 2017 

BESLUIT: 
Conform vast te stellen. 
 

02 Ingekomen 
INGEKOMEN: 
- Terugkoppeling hoofdlijnen vergadering algemeen bestuur GGD IJsselland, 09-11-
2017: voor kennisgeving aan te nemen 
 
UITNODIGINGEN: 
- Netwerkbijeenkomst VN-Verdrag, 11-12-2017: voor kennisgeving aan te nemen 
- VNG-Verkiezingsconferentie Cultuur en Gemeenten, 02-02-2018: voor kennisgeving 
aan te nemen 
 

03 Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid scholen Olst-Wijhe naar aanleiding van 
eindverslag gesprekken basisscholen Olst-Wijhe, thema Verkeer  
Team Fysieke Infrastructuur en Vastgoed 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid Scholen Olst-Wijhe 
naar aanleiding van het eindverslag Gesprekken basisscholen Olst-Wijhe, 
thema Verkeer; 

2. De financiële consequenties van kleine infrastructurele projecten te 
verantwoorden bij de eerste bestuursrapportage 2018. 

 
04 Voorbereiding invoering Omgevingswet; uitstel invoering en projectplanning  

Team Projectmanagement en Advies 
BESLUIT: 

1. De uitvoering van het plan van aanpak invoering Omgevingswet voort te zetten 
en geen wijzigingen aan te brengen in de bijbehorende projectplanning; 

2. Kennis te nemen van de eerste indicatieve bepaling van de financiële impact 
van de invoering van de Omgevingswet, deze voor zover mogelijk te betrekken 
bij de voorbereiding op de Kadernota 2019-2022 en te onderzoeken op welke 
wijze de invoeringskosten en de daarmee samenhangende risico’s kunnen 
worden beheerst; 

3. De gemeenteraad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.  
 

05 Ontwerp bestemmingsplan Waterstraat 32 te Wijhe  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
Een ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen voor het wijzigen van de 
bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het perceel aan de Waterstraat 32 
te Wijhe. 
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06 Verkenning van de aanpak Versnelling sanering asbestdaken  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 

1. Kennis te nemen van de huidige stand van zaken van de sanering van 
asbestdaken; 

2. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak van de versnelling van de 
sanering van asbestdaken voor de periode 2018-2019; 

3. De incidentele kosten 2018 van € 25.000,- te dekken uit de reserve nader te 
bestemmen middelen. De financiële consequenties mee te nemen bij de eerste 
Berap 2018; 

4. De raadstoezegging 359 tot beantwoording van de door raadslid Habers 
gestelde vraag over het plan van aanpak van de sanering van asbestdaken, 
welke is opgesteld door de gemeente Dalfsen, door middel van bijgaande 
raadsinformatiebrief te voldoen. 

 
07 Behandelen verzoek intrekken diverse lasten onder dwangsom  

Team Leefomgeving 
BESLUIT: 

1. De opgelegde last onder dwangsom, op het houden van teveel leghennen 
in de stallen B, C en D op locatie, in stand te houden; 

2. De preventieve last onder dwangsom voor het gebruik van een loader op 
locatie in te trekken; 

3. De preventieve last onder dwangsom op het te vroeg of te laat aanleveren 
van voer of ophalen van eieren op locatie in te trekken; 

4. De last onder dwangsom op de aanwezigheid van de koker op stal C op 
locatie in te trekken. 

 
08 Instelling Adviesraad Samenleving en Meldpunt Sociaal Domein  

Team Projectmanagement en Advies 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de Verordening Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe; 
2. De Verordening Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe ter vaststelling voor te 

leggen aan de raad; 
3. In te stemmen met het raadsvoorstel; 
4. Het Reglement cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Olst-Wijhe (d.d. juni 2007) in te trekken per 1 januari 2018 (bij de 
inwerkingtreding van de verordening); 

5. In te stemmen met het voorstel tot oprichting van een Meldpunt sociaal 
domein voor de periode van  twee jaar en de financiële consequenties ten 
laste van het experimentenbudget 3D op te nemen in de 1e berap 2018 en 
de begroting 2019; 

6. De financiële consequenties van het instellen van de Adviesraad 
Samenleving te verwerken bij de 1e bestuursrapportage 2018 en in de 
kadernota 2019-2022. 

 
09 Beleid relatiegeschenken  

Team Communicatie & Ondersteuning 
BESLUIT: 
In te stemmen met het geactualiseerde beleid rondom relatiegeschenken. 
 
 

  

  



Pagina 3 
 

10 Verzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan de 
Boxbergerweg 23 te Olst in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving)  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
Planologisch medewerking te verlenen aan het plan ‘KGO Boxbergerweg 23’ onder de 
volgende voorwaarden: 
1. Initiatiefnemer moet een erfinrichtingsplan en een beeldkwaliteitsplan opstellen die 

door de gemeente worden 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 de voorziening ruimtelijke kwaliteit; 

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

 
11 Vaststellen Prestatieafspraken 2018 met SallandWonen  

Team Leefomgeving 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de prestatieafspraken; 
2. Wethouder Blind te machtigen om de prestatieafspraken te ondertekenen 

namens het college. 
 

12 Doorontwikkeling Holstohusconcept in relatie tot dienstverlening gemeente  
Team Klantcontactcentrum 
BESLUIT: 

1. Kennis te nemen van de brief van de directeur bestuurder van ut Huus, met 
als onderwerp de doorontwikkeling van het Holstohusconcept in relatie tot 
de dienstverlening van de gemeente; 

2. De intentie uit te spreken om mee te werken aan de doorontwikkeling van 
het Holstohusconcept, inclusief de eventuele verplaatsing van de balie van 
de gemeente binnen de hal van het Holstohus. 

 
13 Vaststellen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau  

Team Leefomgeving 
BESLUIT: 

1. De voorlopige Notitie Reikwijdte en Detailniveau in procedure te brengen door 
deze vier weken ter inzage te leggen voor het indienen van 
zienswijzen/inspraakreacties; 

2. De raad hiervan in kennis te stellen via de wekelijkse nieuwsbrief; 
3. Gelijktijdig met de formele publicatie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter 

raadpleging voor te leggen aan de wettelijke adviseurs en bestuursorganen; 
4. Gelijktijdig met de formele publicatie een redactioneel artikel te plaatsen in 

Huis aan Huis en persbericht te sturen naar de gebruikelijke lokale media; 
5. In de weken van de terinzagelegging twee openbare informatieavonden te 

houden. 
 

14 Vaststelling bestemmingsplan Uiterwaarden  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

bestemmingsplan Uiterwaarden; 
2. De raad voor te stellen: 

a. overeenkomstig de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, de 
ontvangen zienswijze van 5 september 2017, door de gemeente ontvangen op 

8 september 2017, met zaaknummer 2982-2017, ontvankelijk en gegrond te 
verklaren;  

b. het bestemmingsplan “Uiterwaarden” gewijzigd vast te stellen; 
c. geen exploitatieplan vast te stellen. 
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15 Voorstel aangaande de inzet van de SVn gelden  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met de notitie betreffende de herinvoering van de 
Starterslening en op basis daarvan de raad voorstellen om in het eerste 
kwartaal van 2018 met een definitieve regeling en verordening te komen; 

2. In te stemmen met de notitie betreffende de Stimuleringslening 
Toekomstgericht Wonen en op basis daarvan de raad voorstellen om 
uiterlijk medio september 2018 met een definitieve regeling en verordening 
te komen; 

3. In te stemmen met het raadsvoorstel. 
 

16 Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering West Overijssel  
2017-2020, Plan van aanpak Olst-Wijhe  
Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. Het plan van aanpak m.b.t. de programmering van bedrijventerreinen in de 
gemeente Olst-Wijhe vast te stellen; 

2. Het plan van aanpak via de lijst van ingekomen stukken ter kennisgeving 
aan de gemeenteraad toe te sturen. 

 
17 Voorstel voor vaststellen van de verordening jeugdhulp 2018  

Team Maatschappelijke Ontwikkelingen 
BESLUIT: 

1. De raad voor te stellen om de Verordening Jeugdhulp Olst-Wijhe 2018 vast te 
stellen en tegelijkertijd de Verordening Jeugdhulp 2015 in te trekken; 

2. De nadere regels Jeugdhulp 2017 in te trekken op het moment dat de 
Verordening Jeugdhulp Olst-Wijhe 2018 in werking treedt. 

 
18 Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 1 december 2017  

Gemeentesecretaris 
BESLUIT: 

1. De burgemeester te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan 
eventuele stemmingen; 

2. In te stemmen met de per agendapunt gegeven adviezen; 
3. De vergaderstukken aan te bieden als ingekomen stukken aan de raad op  
4. 18 december 2017. 
 

19 Melding Beluit lozen buiten inrichtingen, Enkweg 56 te Wijhe (voormalige 
inrichting Autobedrijf van Gurp), voor het lozen van grondwater van een 
bodemsanering op het vuilwaterriool  
Team Leefomgeving 
BESLUIT: 
Op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen onder maatwerkvoorschriften 
toestaan van de lozing van grondwater op het vuilwaterriool afkomstig van de  
(bron)bemaling van de bodemsanering. 
  
 

 


