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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 3 maart 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
3 maart 2020

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

65268

Mandaatregeling Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen 2020

Op 9 maart jl. heeft het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
de mandaatregeling geactualiseerd. Daarbij is de oude regeling
ingetrokken en een nieuwe regeling vastgesteld. De
mandaatregeling heeft ook betrekking op de burgemeester en het
college als bestuursorganen van de gemeente. Daarom is de
mandaatregeling door zowel het college als de burgemeester in
onderhavig besluit separaat vastgesteld.

1.
2.
3.
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De Mandaatregeling Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen 2020 vast te stellen;
De oude mandaatregeling 2018 in te trekken;
De nieuwe regeling op de voorgeschreven wijze te
publiceren.

Samenvatting

64070

Vervangingsbesluit
gemeentesecretaris 2020

1.
2.
3.

Het Vervangingsbesluit gemeentesecretaris 2020 vast te Het college heeft een nieuw vervangingsbesluit voor de
gemeentesecretaris vastgesteld.
stellen;
Dit vervangingsbesluit op de voorgeschreven wijze
bekend te maken;
Het voorgaande vervangingsbesluit van 13 november
2018 in te trekken.

62306

jaarverslag 2018-2019
Klachtenbehandeling

Het jaarverslag 2018-2019 klachtenbehandeling vast te stellen
en de raad te informeren via bijgevoegde raadsbrief.

Op grond van de regeling 'behandeling klachten Dinkelland
Tubbergen Noaberkracht' uit 2018 doet de klachtencoördinator
jaarlijks schriftelijk verslag van de klachtenbehandeling. Het
jaarverslag 2018-2019 klachtenbehandeling is vastgesteld door
de burgemeester en wethouders.

63067

Opleidingscentrum Transport en
Logistiek

1.

Een éénmalige bijdrage toe te kennen ad. €20.000,- aan
de coördinerende opleiding transport en logistiek Noord
Oost Twente te Oldenzaal ten behoeve van de praktijk
opleiding met baangarantie voor leerlingen uit
Dinkelland in de sector Transport en Logistiek
Deze incidentele bijdrage voor deze opleiding te
bekostigen uit het Wmo budget 2020.

Het ROC van Twente werkt samen met het Twents Carmel
college, het Bonhoeffercollege en diverse ondernemers in Noord
Oost Twente in het Opleidingscentrum Transport en Logistiek in
Oldenzaal ten behoeve van een praktijkgerichte opleiding
Transport en Logistiek, bedoeld voor leerlingen uit Noord Oost
Twente om met baangarantie een opleiding in de sector te
volgen. Ook leerlingen uit Dinkelland maken hier gebruik van.
Dinkelland is gevraagd om een bijdrage in de kosten.
Het college van Dinkelland heeft besloten om een éénmalige
bijdrage van € 20.000,- te verstrekken.

In te stemmen met het regionale convenant
Trajectberaad & Nazorg: Beslisboom Twente.
Wethouder Duursma te mandateren om namens het
college het convenant Trajectberaad & Nazorg:
Beslisboom Twente te ondertekenen.

Jaarlijks verblijft in Nederland een aantal jongeren in een
Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Om het perspectief van de
jongere na verblijf in de JJI te vergroten en de kans op recidive
te verminderen, is het van belang dat voor jeugdigen die
uitstromen uit een JJI een plan voor nazorg tot stand komt. In het
verzorgen van nazorg speelt de gemeente een belangrijke rol.
Echter, is door bepalingen in de Jeugdwet een privacy dilemma
ontstaan. Er is namelijk vooralsnog geen wettelijke grondslag
om informatie te delen tussen justitiepartners en de gemeente.
Daartoe is vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie is een
handreiking en beslisboom ontworpen.
In het convenant Trajectberaad & Nazorg: Beslisboom Twente
wordt de beslisboom uitgewerkt voor het maken van afspraken
tussen de partijen in de regio Twente.

2.

64253

Convenant Trajectberaad &
Nazorg: Beslisboom Twente

1.
2.
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64604

verzoek partiële herziening
bestemmingsplan Ossendijk 4
Deurningen

De raad voor te stellen om het verzoek tot een partiële
herziening van het bestemmingsplan voor het perceel
Ossendijk 4 te Deurningen af te wijzen.

Bij brief van 30 januari 2020 heeft initiatiefnemer een verzoek
ingediend om het bestemmingsplan Buitengebied 2010 ter
plaatse van het perceel Ossendijk 4 te Deurningen te wijzigen.
Het perceel is bestemd als ‘recreatie-recreatiewoningen’ en
verzocht wordt om op basis van artikel 4.8 in de nota
verblijfsreactie Noordoost Twente 2018 een woonbestemming
toe te kennen. De aanvraag is echter in strijd met het
gemeentelijk beleid, zodat de raad wordt voorgesteld om de
aanvraag af te wijzen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 maart 2020
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