Openbare besluitenlijst collegevergadering van Dinkelland 11 februari 2020
Zaaknummer

63086

Vergaderdatum

11 februari 2020

Voorzitter

Burgemeester Joosten

Aanwezig

Burgemeester Joosten
Wethouder Duursma
Wethouder Blokhuis
Gemeentesecretaris Grobben

Afwezig

Wethouder Brand

Openbare besluitenlijst
Zaaknr

Onderwerp

63089

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.

61972

Schriftelijke vragen: Overlast
boerderij Lattropperstraat

De vragen van de PvdA-fractie omtrent de boerderij aan de
Lattropperstraat 47 in Denekamp beantwoorden conform
bijgevoegde concept raadsbiref.

Het college heeft kennisgenomen van de antwoorden op de
vragen van de PvdA-fractie omtrent de boerderij aan de
Lattropperstraat 47 in Denekamp en heeft besloten om de raad te
informeren middels bijvoegde raadsbrief.

63130

Schriftelijke vragen raadsfractie
PvdA over bibliotheekvestiging
Ootmarsum

De schriftelijke vragen op grond van artikel 35 van het
reglement van orde van de fractie van de PvdA Dinkelland van
13 januari jl met betrekking tot de bibliotheekvestiging in
Ootmarsum beantwoorden conform bijgaande raadsbrief.

De schriftelijke vragen op grond van artikel 35 van het
reglement van orde van de fractie van de PvdA Dinkelland van
13 januari jl met betrekking tot de bibliotheekvestiging in
Ootmarsum beantwoorden conform bijgaande raadsbrief.

62926

Fysieke afsluiting Wiefferweg
Deurningen

Wethouder Blokhuis niet aanwezig
1. Kennis te nemen van de start van het realisatieproces en de
locatie van de fysieke afsluiting.
2. De "Leidraad Afsluiting Wiefferweg in Deurningen" vast te
stellen.

De Wiefferweg in Deurningen is afgesloten voor alle
motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Omdat veel
weggebruikers toch gebruik blijven maken van de weg wordt de
verkeersveiligheidsmaatregel ondersteund met een fysieke
wegafsluiting. Bewoners, grondeigenaren en -exploitanten
kunnen van de weg gebruik blijven maken. In de leidraad is
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Besluit

Samenvatting

aangegeven hoe een en ander in de praktijk wordt geregeld met
betrekking tot de uitgifte van de afstandsbedieningen door Team
Telefonie en Informatie.
61549

Deelnemersovereenkomst
Verpakkingen 2020-2029

1. Op het keuzeformulier bij de Deelnemersovereenkomst
Verpakkingen 2020-2029 te kiezen voor het
Bronscheidingsmodel en dit in te laten gaan per 1 april 2020;
2. In te stemmen met de de Deelnemersovereenkomst met
Nedvang en wethouder Blokhuis te mandateren om de
Deelnemersovereenkomst met Nedvang voor 14 februari 2020
te ondertekenen.
3. Twence opdracht te geven het contract met Attero voor de
overslag en sortering van PMD per 1 april 2020 te ontbinden.
4. De raad te informeren aan de hand van de bijgevoegde
raadsbrief.
Aldus vastgesteld in de vergadering van
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Eind 2019 zijn door VNG en Stichting Afvalfonds Verpakkingen
(AFV) nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling van
verpakkingen en de rol die de gemeenten daarin hebben. De
gemeente Dinkelland zal daarom een nieuwe overeenkomst
sluiten met de stichting AFV.

