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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 4 februari
collegevergadering Dinkelland d.d. 2020 vast stellen.
4 februari 2020

De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wvergadering wordt wekelijks vastgesteld.

54166

Damoclesbeleid Dinkelland 2020

Gelet op een wetswijziging van artikel 13b, eerste lid van de
Opiumwet en recente jurisprudentie dient het huidige
Damoclesbeleid op een aantal punten te worden aangepast.
-De burgemeester krijgt in het nieuwe beleid ook de
bevoegdheid voor het opleggen van een last onder
bestuursdwang (sluitingsbevoegdheid) indien sprake is van
voorbereidingshandelingen in of bij het pand.
-Op basis van de informatie die de politie verstrekt, kan direct
tot sluiting van een pand worden overgegaan zonder
voorafgaande waarschuwing. De burgemeester kan in bepaalde
situaties gemotiveerd afwijken van beleid.
-Het Damoclesbeleid is zoveel mogelijk in overeenstemming
met de overige gemeenten in Noord-Oost Twente, e.e.a. conform
de in het DVO overeengekomen afspraken ten aanzien van
drugshandel in woningen en lokalen.

1.

2.
3.
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Het Damoclesbeleid Dinkelland 2020 ter uitvoering van
de Opiumwet, inclusief toelichting, vast te stellen, te
publiceren en een dag na bekendmaking in werking te
laten treden;
De regionale coffeeshopafspraken te herbevestigen, te
weten een 0-beleid voor de gemeente Dinkelland;
De raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Samenvatting

62218

Ter inzage leggen
ontwerpwijzigingsplan Knik 53
Denekamp

1.

2.

Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan Knik 53 te
Denekamp en vanaf 7 februari 2020 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 kostenverhaal via een planschade-overeenkomst is
verzekerd

Ter inzagelegging ontwerpwijzigingsplan "Knik 53 te
Denekamp", voor de duur van zes weken.
Het ontwerpwijzigingsplan is opgesteld om de agrarische
bestemming om te zetten naar een woonbestemming. Waarbij er
ook een transformatie van het erf plaatsvindt. De bestaande
woning en diverse bijgebouwen worden gesloopt. Hiervoor in de
plaats wil men een nieuwe woning en schuur terugbouwen.

61319

Schriftelijke vragen:
Afvalcontainers maatschappelijke
organisaties

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met betrekking tot het
verstrekken van containers aan maatschappelijke organisaties
voor inzameling Restafval, middels bijgaande raadsbrief.

De fractie van Lokaal Dinkelland heeft vragen gesteld over het
verstrekken van containers aan maatschappelijke organisaties
voor inzameling van restafval. Het inzamelen van restafval bij
maatschappelijke organisaties wordt gezien als het inzamelen
van bedrijfsafval. De kosten voor de inzameling en verwerking
daarvan komen voor rekening van de gemeente. Daarom krijgen
Maatschappelijke Organisaties geen containers voor restafval.

54032

kredietverlening uitrusting
raadszaal Gemeente Dinkelland

I: De raad voor te stellen:
1.
Een krediet ad 156.000 euro beschikbaar te stellen ten
behoeve van de vernieuwing van de technische
uitrusting van de raadszaal en de uitvoering van een
gedeeltelijke herinrichting van de raadszaal;
2.
Het krediet ten laste brengen van de reserve incidenteel
beschikbare algemene middelen;
3.
Het college op te dragen uitvoering te geven aan sub 1
genoemde activiteiten.
II: In afwijking van het inkoopbeleid en de Gids
Proportionaliteit de opdracht voor de technische uitrusting één
op één te gunnen.

De raadszaal van Dinkelland is in 2007 begonnen met het
nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. De inrichting is
sindsdien niet gewijzigd. De technische uitrusting in de
raadszaal stamt gedeeltelijk uit 2007 en gedeeltelijk uit 2010. De
technische uitrusting is qua mogelijkheden gedeeld gedateerd en
technisch afgeschreven. De inrichting van de raadszaal
overeenstemming qua uitstraling en functionaliteit niet meer aan
de huidige inzichten.
Dit voorstel in het beschikbare stellen van de middelen om de
uitrusting en de inrichting raadszaal te laten voldoen aan de
meest actuele eisen en wensen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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