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Openbare besluitenlijst
De openbare besluitenlijst van het college van B&W van 17
collegevergadering Dinkelland d.d. maart vast stellen.
17 maart 2020

nvt

66049

Schriftelijke vragen fractie Lokaal
Dinkelland met betrekking tot
Stadsbank Oost Nederland

In te stemmen met de antwoorden op de vragen van de fractie
van Lokaal Dinkelland.

De fractie van Lokaal Dinkelland heeft op 2 maart 2020 vragen
aan uw college gesteld. Deze vragen hadden betrekking op de
uitvoering van bewindvoering, mentorschap en curatorschap
door de Stadsbank Oost Nederland (SON). Door de Rechtbank
Overijssel is op 17 december 2019 een uitspraak gedaan inzake
de uitvoering van bewindvoering, mentorschap en curatorschap
door de SON. De rechtbank heeft besloten tot 1 maart 2020 geen
zaken met betrekking tot bewindvoering, mentorschap en
curatorschap meer aan de SON toe te wijzen.

67262

Het wijzigingsplan
“Bestemmingsplan Buitengebied
2010, Wijzigingsplan
Brandlichterweg 89" wordt
vastgesteld.

1.

Het wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2010,
Wijzigingsplan Brandlichterweg 89 kan worden vastgesteld. Het
wijzigingsplan ziet op het wijzigen van de bestemming
Agrarisch naar Wonen.
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Besluit

3.9a 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 wijzigingsplan
'Bestemmingsplan Buitengebied 2010, Wijzigingsplan

Samenvatting

2.

3.

Brandlichterweg 89' met de identificatiecode NL.
IMRO.1774.BUIWPBRNDLCHTRWG89-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIWPBRNDLCHTRWG89-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.

67061

verzoek partiële herziening
bestemmingsplan Molemansstraat
15 Deurningen

De raad voor te stellen het verzoek om partiële herziening van
bestemmingsplan voor het perceel Molemansstraat 15 te
Deurningen af te wijzen.

Naar aanleiding van een aanvraag om partiële herziening van het
bestemmingsplan Deurningen is een ontwerp-bestemmingsplan
ter inzage gelegd, zodat ten zuiden van de huidige woning aan
de Molemansstraat 15 een vrijstaande woning met bijgebouwen
kan worden gerealiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter
inzage gelegen en daartegen zijn door omwonenden zienswijzen
ingediend. Er is vastgesteld dat het plan niet voldoet aan de Nota
inbreidingslocaties 2016, zodat de raad wordt voorgesteld om de
aanvraag af te wijzen.

66385

Uitbreiding formatie programma
duurzaamheid

1. In te stemmen met de voorgestelde nieuwe actielijnen in het
programma Duurzaamheid en deze
actielijnen door te voeren in de komende perspectiefnota
2. Kennis te nemen van de in beeld gebrachte extra benodigde
capaciteit voor het programma
duurzaamheid als gevolg van de extra inspanningen die de
komende jaren op Noaberkracht afkomen:
• een senior medewerker energietransitie (0,7 FTE)
• een projectleider warmte/wijkuitvoeringsplannen (1,0 FTE)
• een coördinator duurzaamheidsinitiatieven (0,5 FTE)
• een ondersteuner programma duurzaamheid (0,33 FTE)
3. De hiermee gepaard gaande structurele meerkosten van €
132.000 per jaar voor de gemeente Dinkelland conform de
verdeelsleutel met ingang van het jaar 2021 te betrekken bij het

Dinkelland haakt aan bij de landelijke doelstelling dat in 2050 de
energievoorziening volledig duurzaam moet zijn. Een
ambitieuze doelstelling waarvoor de komende jaren de nodige
inspanningen moeten worden geleverd. Hier willen we samen
met inwoners, organisaties en andere gemeenten invulling aan
geven. Er is voor de beide gemeenten Dinkelland en Tubbergen
een programma opgesteld met daarin een aantal actielijnen en
inspanningen die nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen
te halen. Dit vergt voor de organisatie Noaberkracht de komende
jaren extra inspanningen, die niet voorzien zijn in de huidige
formatie. De formatie voor het programma Duurzaamheid wordt
derhalve voor het jaar 2020 uitgebreid met een senior
medewerker energietransitie (0,7 FTE), een projectleider
warmte/wijkuitvoeringsplannen (1,0 FTE), een coördinator
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opstellen van de perspectiefnota 2021;
4. In te stemmen met de tijdelijke uitbreiding van de formatie
voor een periode van 10 maand in het jaar 2020 en de daarmee
gepaard gaande kosten ten bedrage als volgt te dekken:
• Conform de verdeelsleutel € 54.000 ten laste te brengen van
de extra middelen die de gemeente van het rijk heeft ontvangen
voor de warmtevisie en de wijkuitvoeringsplannen
• Het bestuur van Noaberkracht voor te stellen een bedrag van
€ 90.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve
bedrijfsvoering Noaberkracht
63204

Eenmalige subsidie SDC '12

duurzaamheidsinitiatieven (0,5 FTE) en een ondersteuner
programma duurzaamheid (0,33 FTE). Voorgesteld wordt om de
nodige structurele uitbreiding van deze formatie voor het jaar
2021 e.v. te betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota.

De gemeenteraad voor het stellen van het bedrag van maximaal De raad wordt voorgesteld om een eenmalig bedrag van
€ 150.000, - is beschikbaar voor het ter beschikking stellen van maximaal € 150.000, - ter beschikking te stellen, zodat er een
het reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.
subsidie kan worden verstrekt aan Stichting Promotie en
Accommodatie SDC'12 ten behoeve van de opwaardering van
de hoofdentree en parkeerplaatsen op het sportterrein van SDC
'12. Eenmalige tijd wordt de akte van erfpacht en opstal tussen
de gemeente en de Stichting over sportpark de Bögelscamp
ontbonden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2020
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