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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 18 februari
collegevergadering Dinkelland d.d. 2020 vast stellen.
18 februari 2020

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

61468

Het ontwerpbestemmingsplan
Bestemmingsplan Herziening
Buitengebied Hasselose- Esweg 1
wordt ter inzage gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Herziening
Buitengebied Hasselose- Esweg 1, ten behoeve van het
realiseren van diverse bedrijfs- en opslagruimten , wordt ter
inzage gelegd.

1.

2.

63265

Het ontwerpwijzigingsplan
"Buitengebied, Haarstraat 45
Rossum" wordt ter inzage gelegd.
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In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Bestemmingsplan Herziening Buitengebied HasseloseEsweg 1 en vanaf 6 maart zes weken ter inzage te
leggen.
In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan ter inzage leggen, omdat er sprake
is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid,
van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.

In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied,
Haarstraat 45 Rossum" en het plan gedurende een periode van
zes weken ter inzage te leggen.

Samenvatting

Het ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied, Haarstraat
45 Rossum" wordt ter inzage gelegd. Met het plan wordt de
bedrijfsbestemming aan de Haarstraat 45 in Rossum gewijzigd

zodat aanvrager op het bedrijfsperceel zijn bedrijfsactiviteiten
gekoppeld aan de bouw- en landbouwsector kan uitvoeren.
48209

Biodiversiteitsplan gemeente
Dinkelland

In te stemmen met:
1.
het Biodiversiteitsplan Gemeente Dinkelland en ter
informatie voorleggen aan de raad;
2. het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Dinkelland
waarbij het huidige beheer van de openbare ruimte binnen en
buiten de bebouwde kom, binnen het huidige budget, ter
optimalisering van de biodiversiteit wordt voortgezet;
3. de financiering van de opgenomen ambities in
Uitvoeringsplan Biodiversiteit te betrekken bij het opstellen
van de perspectiefnota 2021;
4. het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding;
5. de raad voor te stellen tot:
a. het vaststellen van het Uitvoeringsplan Biodiversiteit
Gemeente Dinkelland voor zover het betrekking heeft op het
huidige beheer van de openbare ruimte binnen en buiten de
bebouwde kom en binnen het huidige budget, ter
optimalisering van de biodiversiteit;
b. het betrekken van de financiering van de opgenomen
ambities in Uitvoeringsplan Biodiversiteit bij het opstellen van
de perspectiefnota 2021;
c. het vaststellen van het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding.

De raad heeft op 20 februari 2018 unaniem een motie
aangenomen waarin uw college wordt opgedragen om de
Nationale Bijenstrategie en de provinciale agenda mede te
ondertekenen. Daarnaast dient uw college zich actief in te zetten
om samen te werken met partijen zoals imkers,
natuurverenigingen, boeren en andere belanghebbenden om de
biodiversiteit te bevorderen. Het bijgevoegde Biodiversiteitsplan
Dinkelland met het bijbehorende Uitvoeringsplan Biodiversiteit
en het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding geven we invulling aan
de wens van de raad.

63689

Beeldkwaliteitsplan BKP 2020

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om:
1.
in te stemmen met de nota 'Dinkelland groen, nota voor
duurzaam en klimaatbestendig beheer'
2.
de algemene beeldkwaliteit voor de openbare ruimte
voor netheid en onderhoud in de openbare ruimte op
niveau C vast te stellen
3.
een accent in het onderhoud te plaatsen conform het in
de nota benoemde scenario 'Dinkelland Groen'

In het coalitieakkoord ‘Dinkelland Duurzaam Door ontwikkelen
2018 – 2022’ is een ‘herijking’ van het beeldkwaliteitsplan voor
de gemeente Dinkelland opgenomen. Dit beeldkwaliteitsplan
omvat een (werk)omschrijving voor het onderhoud van de
openbare ruimte. Daarnaast is een vertaling gemaakt van de in
de begroting 2020 opgenomen bezuiniging van in totaal
€206.000 voor de openbare ruimte. Na een interactieve sessie
met raad- en commissieleden zijn speerpunten bepaald. Deze
zijn verder uitgewerkt in het scenario 'Dinkelland Groen'. Het
college heeft besloten om de raad voor te stellen om de in te
stemmen met de nota "Dinkelland groen, nota voor duurzaam en
klimaatbestendig beheer".

62816

Vaststelling eerste wijziging

De raad voor te stellen om de Verordening starterslening

Vanwege prijsontwikkeling in de koopwoningmarkt zijn de
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verordening starterslening
gemeente Dinkelland 2019

gemeente Dinkelland te wijzigen met dien verstande dat de
hoogte van de maximaal toelaatbare koopsom wordt verhoogd
naar €260.000. De maximale starterslening blijft gehandhaafd
op €25.000.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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maximale verwervingskosten voor een woning waarbij men nog
in aanmerking kan komen voor een starterslening verhoogd van
€ 235.000,- naar € 260.000,-.
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de
Verordening starterslening gemeente Dinkelland daarvoor te
wijzigen.

