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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wcollegevergadering Dinkelland d.d. vergadering wordt wekelijks vastgesteld.
21 januari 2020

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

60457

Handboek vervanging
archiefbescheiden Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen

Het nieuwe Handboek vervanging archiefbescheiden formeel
vast te stellen om te voldoen aan de eisen die de Archiefwet
stelt aan vervanging.

Op grond van de Archiefwet is het vereist dat de zorgdrager van
de archiefbescheiden, het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Dinkelland, een besluit neemt tot
vervanging van analoge archiefwaardige documenten door
digitale reproducties. Deze besluiten zijn al in 2014 genomen.
Met het vaststellen van de vernieuwde versie van het Handboek
vervanging archiefbescheiden is dit besluit geactualiseerd.

57078

Aanwijzingsbesluit Functionaris
Gegevensbescherming (FG)

1. De heer Van Maanen middels bijgevoegd aanwijzingsbesluit
aan te stellen als Functionaris Gegevensbescherming (FG);
2. Het aanwijzingsbesluit op de voorgeschreven wijze te
publiceren;
3. Het Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
d.d. 17 april 2018 in te trekken.

Vanaf 25 mei 2018, als de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) geldt, zijn gemeenten verplicht om
een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Het
college heeft dhr. van Maanen aangewezen als als FG voor de
gemeente Dinkelland.
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Besluit

Samenvatting

56071

Reglement Burgerlijke Stand
gemeente Dinkelland 2020




Reglement Burgerlijke Stand gemeente Dinkelland 2020 Het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Dinkelland 2020 is
vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van het Reglement
vaststellen;
Burgerlijke Stand gemeente Dinkelland 2014.
Intrekken Reglement Burgerlijke Stand gemeente
Dinkelland 2014.

55869

Regeling briefadres gemeente
Dinkelland 2020

De "Regeling briefadres gemeente Dinkelland 2020 vast te
stellen en de regeling briefadres gemeente Dinkelland 2018
intrekken.

De "Regeling briefadres gemeente Dinkelland 2020" is
vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de "Regeling
briefadres gemeente Dinkelland 2018".

60643

Het ontwerpbestemmingsplan
"Noord Deurningen,
herverkaveling Zuudplas" wordt
ter inzage gelegd.

1.

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Noord
Deurningen, herverkaveling Zuudplas" en voor een
periode van zes weken ter inzage te leggen.
Ontwerpbestemmingsplan ter kennisname brengen aan
de raad.
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 beeldkwaliteitsplan "Noord Deurningen, 3e fase"
voor het plangebied niet meer van toepassing te
verklaren en de kwaliteitscriteria uit de Nota
omgevingskwaliteit zoals die gelden voor het niveau
'Basis omgeving' van de kernen van toepassing te
verklaren.

Het ontwerpbestemmingsplan "Noord Deurningen,
herverkaveling Zuudplas" wordt ter inzage gelegd. Het
ontwerpbestemmingsplan voorziet in een herverkaveling van
van een perceel aan de Zuudplas in Noord Deurningen zodat ook
rijwoningen gebouwd kunnen worden. Met de herverkaveling
kunnen belangrijke doelgroepen als starters en senioren binnen
de kern Noord Deurningen beter worden bediend.

De raad voor te stellen 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 "Het Spikkert, eerste
fase herziening"met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPSPIKKERT1HER-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast

Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen het
bestemmingsplan "Het Spikkert, eerste fase herziening" vast te
stellen. Het plan voorziet in de realisatie van twee extra
woningen in het uitbreidingsplan "Het Spikkert". Deze zijn
voorzien aan de Legtenbergweg door de toevoeging van één
twee onder 1 kapper (was één vrijstaande) en het toevoegen van
een vrijstaande woning.
Tevens wordt in dit plan een per abuis weg bestemde woning op
Erve Reestman gerepareerd door het opnemen van een bouwvlak

2.
3.

4.

61392

vaststellen bestemmingsplan "Het
Spikkert, eerste fase herziening"
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2.

3.

te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPSPIKKERT1HER-VG01 vast
te stellen.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is
van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid,
van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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binnen de bestemming.
Er zijn tegen het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijzen
ingediend.

