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Invoering Wet Verplichte GGZ per 1. Besluiten de uitvoering van ‘hoorplicht bij crisismaatregel’
1 januari 2020
in het kader van de Wet Verplichte GGZ te mandateren aan de
GGD.
2. Eind 2020 de gekozen werkwijze te evalueren en zo nodig
aan te passen;
3. In te stemmen met het besluit van de bestuurscommissie
Publieke Gezondheid tot het instellen van het regionale
meldpunt 'verward gedrag' dat wordt ondergebracht bij de GGD
Twente;
4. een samenwerkingsovereenkomst ter borging van het
meldpunt Verward Gedrag aan te gaan met de GGD Twente;
5. de wethouder Publieke Gezondheid Mw. C.M.E. DuursmaWigger namens het college te mandateren om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
6. de bijdrage van Dinkelland voor het regionaal Meldpunt
Verward Gedrag ad € 5.649 ,- voor 2020 en €10.310,- in 2021
te dekken uit de daarvoor bestemde middelen die ontvangen
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Besluit

Samenvatting
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. De
wet voorziet in het nemen van verplichte dwangmaatregelen
voor inwoners met psychiatrische problemen. De Wet vervangt
samen met de Wet Zorg en Dwang, de Wet BPOZ. Net als
voorheen in de Wet BPOZ, wordt de betrokkene vooraf
beoordeeld door een psychiater. Nieuw in de wet is dat voordat
de maatregel wordt opgelegd, de betrokkene in de gelegenheid
wordt gesteld om te worden gehoord. Elke gemeente dient hier
afzonderlijk een besluit over te nemen over of het horen gedaan
gaat worden door de burgemeester, of dat er een
ambtenaar/ondersteuning gemandateerd wordt om het horen uit
te voeren.
Het advies in Dinkelland is om de hoorplicht bij de (loco)Burgemeester te beleggen en niet te mandateren.
Daarnaast is regionaal ingestemd met het instellen van een
regionaal meldpunt Verward Gedrag om het proces van melding,
vooronderzoek tot aan zorgmachtiging uit te voeren. Dit wordt

zijn van het Rijk;

ondergebracht bij de GGD Twente. Daartoe wordt een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan door de gemeente met
de GGD Twente.

60206

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan "Buitengebied,
Looweideweg 2 Saasveld" vast te
stellen.

De raad wordt voorgesteld om:
1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan "Buitengebied,
Looweideweg 2 Saasveld"met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast
te stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPLOOWEIDEWEG2-VG01 vast
te stellen.

Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen het
bestemmingsplan "Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld" vast
te stellen. Het plan voorziet op basis van het gemeentelijk KGObeleid in een uitbreiding van het ter plaatse gevestigde loon- en
grondverzetbedrijf.

60153

Het ontwerp bestemmingsplan
'Buitengebied, Deurningerstraat
24-26 en Haarstraat 30' wordt ter
inzage gelegd.

1.

Het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Deurningerstraat
24-26 en Haarstraat 30" wordt ter inzage gelegd. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk om middels de schuur
voor schuur regeling extra bijgebouwen te realiseren op de
percelen Deurningerstraat 24 en 26 te Deurningen in ruil voor de
sloop van schuren aan de Haarstraat 30 te Weerselo.

De raad wordt vastgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Uitbreiding Loodijk 1 Saasveld'
vast te stellen..

De raad wordt voorgesteld om:
1.
Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied,
Uitbreiding Loodijk 1 Saasveld' met de identificatiecode

59672
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2.

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Buitengebied, Deurningerstraat 24-26 en Haarstraat
30" en het plan zes weken ter inzage leggen.
Er wordt in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de
Wro geen exploitatieplan ter inzage gelegd, omdat er
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12,
tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het
bestemmingsplan bestemmingsplan 'Buitengebied, Uitbreiding
Loodijk 1 Saasveld' vast te stellen. Het bestemmingsplan
voorziet op basis van het gemeentelijk KGO-beleid in een
uitbreiding van het ter plaatse gevestigde bedrijf met een terrein
voor de opslag en stalling van trucks en trailers. Tegen het
ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

2.

59314

Effecten decembercirculaire 2019
gemeente Dinkelland






NL.IMRO.1774.BUIBPUITLOODK1-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPUITLOODK1-VG01 vast te
stellen.
De lagere algemene uitkering van € 153.000 te
verwerken in het jaarresultaat 2019 en
De bedragen van de vier Decentralisatie Uitkeringen
(totaal € 264.000) te betrekken bij de
resultaatbestemming van de jaarverantwoording 2019 en
daarvoor in 2020 centrale stelposten op te nemen in
afwachting van te ontwikkelen beleid.
De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren
over de effecten van de decembercirculaire 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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De effecten van de decembercirculaire 2019 zijn vergeleken met
de uitkomsten van de septembercirculaire 2019.
hieruit blijkt een hogere algemene uitkering van € 111.000 welke
als volgt kan worden gespecificeerd

Lagere algemene uitkering van € 153.000 veroorzaakt
door mutaties in uitkeringsfactor en aantallen/maatstaven
en

Taakmutaties via vier Decentralisatie Uitkeringen (totaal
€ 264.000).

