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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 24 maart 2020 De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wcollegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
vergadering wordt wekelijks vastgesteld.
24 maart 2020
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In dienst nemen drietal BAB-sen
en aanwijzing (B)AB-sen

1.

Met onder vermelde drie personen een vooralsnog
tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een periode van 2
jaar aan te gaan als buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand en hen als zodanig aan te wijzen
volgens artikel 16 lid 2 boek 1 van het Burgerlijk
wetboek.

Samenvatting

1.

2.
dhr. H.W. Swart geboren 22-02-1964
dhr. R.J.F. Booijink, geboren 23 juli 1962
mevr. A.M. van Benthem-Dierking geboren 27 september
1966.
2. Alle ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon
ambtenaren van de burgerlijke stand met wie per 1 januari 2020
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Recent zijn een viertal Buitengewoon ambtenaren van de
burgerlijke stand gestopt. Na een werving en
selectieprocedure is besloten met een drietal nieuwe
buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand een
arbeidsovereenkomst aan te gaan en hen als zodanig aan
te wijzen.
Alle ambtenaren van de burgerlijke stand en
buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand met
wie per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst is
aangegaan worden per gelijke datum aangewezen
volgens artikel 16 lid 2 boek 1 Burgerlijk wetboek.

een arbeidsovereenkomst is aangegaan per 1 januari 2020 als
zodanig aan te wijzen volgens artikel 16 lid 2 boek 1 Burgerlijk
wetboek.
69982

Zorgcontinuïteit jeugdhulp en
Wmo inclusief HO en vervoer
i.v.m. met financiële en
bedrijfsmatige consequenties
corona-situatie tot 1 juni 2020

Het colleges wordt geadviseerd te besluiten vooralsnog de
volgende eenduidige regionale gedragslijn voor gezamenlijke
contracten te hanteren:

Het college heeft samen met de andere 13 gemeenten van de
Regio Twente besloten het landelijke afsprakenkader tussen Rijk
en VNG van 25 maart jongstleden als uitgangspunt te nemen
voor betalingen i.v.m. met financiële en bedrijfsmatige
consequenties corona-situatie tot 1 juni 2020. De rijksregeling
1 .Het landelijke afsprakenkader tussen Rijk en VNG van 25
maart jongstleden wordt als uitgangspunt genomen en waar van moet nog nader bekend worden van inhoud en werking.
toepassing vertaald naar een Twentse aanpak, waarbij
algemeen geldende steunmaatregelen voorgaan op de
Daar waar dit van toepassing is wordt dit afsprakenkader
specifieke Twentse regeling.
vertaald naar een Twentse aanpak, waarbij algemeen geldende
steunmaatregelen voorgaan op de specifieke Twentse regeling.
2 .Kern van de Twentse regeling voor jeugdhulp en Wmo
ondersteuning voor de periode tot 1 juni 2020:
2a) Geleverde zorg of substituten van reguliere zorg (bijv. on
line hulp) mag worden gedeclareerd;
2b) Meerkosten in verband met een andere werkwijze of
alternatieve zorglevering worden vergoed conform de
rijksregeling. Deze meerkosten moeten inzichtelijk gemaakt
worden door de aanbieder;
2c) Door overmacht niet geleverde zorg kan worden
gefactureerd conform de rijkregeling. Wijze waarop en de
voorwaarden waaronder worden nog nader bepaald. De ZZPers worden primair verwezen naar het ROZ of de eigen lokale
uitvoeringsorganisatie (de zgn. Tozo regeling, tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).
2d) De bevoorschotting van maatregelhulp en
beschikbaarheidsvoorzieningen wordt door OZJT
gecontinueerd.
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3 .In de uitvoering kiezen voor een gedifferentieerde aanpak
a) Met de 34 instellingen verantwoordelijk voor ongeveer 75%
van de omzet in Twente vindt actieve afstemming plaats door
OZJT om urgentie en noodzaak te bepalen en in samenspraak
met de gemeenten worden (maatwerk)afspraken gemaakt waar
nodig; (heeft alleen 1e aandacht geen voorrang tov
gelijkheidsbeginsel)
b) De overige instellingen (niet vallend onder de instellingen
onder punt 3a) welke in acute liquiditeitsnood zitten, kunnen
zich melden zich bij OZJT en hiermee wordt in samenspraak
met de gemeenten waarvoor de zorg wordt geleverd een
oplossing gezocht;
c) Voor de wijze van declareren van meerkosten opdracht
geven tot een nadere uitwerking
4 .Inzake doelgroepenvervoer over te gaan tot vergoeding van
100% van de kosten gemaakt tussen 16 maart tot 1 april 2020
en 80% van de kosten voor de periode 1 april tot 1 juni 2020,
beide gebaseerd op de factuur februari 2020 en in afwachting
van een eventuele regeling Rijkssteun. Dit betreft
voorschotverlening met verrekening later. Hieraan wordt de
voorwaarde gesteld dat de vervoerders de salarissen volledig
doorbetalen, inclusief aan de nul-uren contractanten.
5 .Inzake de zorgcontinuïteit huishoudelijke
ondersteuning wordt aangesloten bij bovengenoemde Twentse
regeling voor jeugdhulp en Wmo ondersteuning (beslispunt 2).
57065

Addendum DBM-overeenkomst
inzake meerjarig onderhoud
Dorper Esch
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In te stemmen met het addendum - voortkomend uit het riet
gesloten Ontwerp, bouw, onderhoud overeenkomst - waarin
afspraken zijn vastgelegd over de wijze van betaling van het
meerjarig onderhoud van sportcomplex Dorper Esch.

In 2017 heeft de gemeente Dinkelland een Ontwerp, bouw,
onderhoud overeenkomst gesloten met de Noabers voor de
realisatie en het meerjarig onderhoud van Dorper Esch. In
december 2019 is het vernieuwde sportcomplex opgeleverd.
Vervolgens is een addendum, ter aanvulling op de DBMovereenkomst, waarin concreet invulling wordt gegeven aan de
betaalregeling voor het meerjarig onderhoud.

68189

bestemmingsplan 'Buitengebied,
Deurningerstraat 24-26 en
Haarstraat 30'

De raad wordt voorgesteld 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 "Buitengebied,
Deurningerstraat 24-26 en Haarstraat 30" met de
identificatiecode
NL.IMRO.1174.BUIBPDEURNGSTR2426-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1174.BUIBPDEURNGSTR2426-VG01 vast
te stellen;
3.
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 jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, van het
Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als
bedoeld artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro;

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
"Buitengebied, Deurningerstraat 24-26 en Haarstraat 30"
ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het
mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling extra
bijgebouwen te realiseren op de percelen Deurningerstraat 24 en
26 te Deurningen in ruil voor de sloop van schuren aan
de Haarstraat 30 te Weerselo.

66649

Parkeerbewegwijzering in
Ootmarsum

1.

Bezoekers van Ootmarsum kunnen in en rond het centrum van
Ootmarsum parkeren. Het is echter beter om bezoekers te
verwijzen naar parkeerterrein Stadsweide. Daar zijn altijd
voldoende vrije parkeerplaatsen en er is bovendien een laadpunt
voor elektrisch laden van personenauto's. Burgemeester en
wethouders hebben besloten om daarom de
parkeerbewegwijzering in Ootmarsum te verbeteren. Ook is
besloten om te onderzoeken of de looproute naar het centrum
voldoende duidelijk en aantrekkelijk is voor alle gebruikers.

2.

3.
70000

NOT Samenwerking op
inhoudelijke taakvelden
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In te stemmen met het voorstel om
parkeerbewegwijzering voor bezoekers van Ootmarsum
in te stellen richting parkeerterrein De Stadsweide.
In te stemmen met het voorstel om hierover vooroverleg
te voeren met de provincie Overijssel en een
bewegwijzeringsplan met kostenraming te laten
opstellen door een externe partner.
Het college te informeren over het bebordingsvoorstel.

De raad te informeren over het verkennen van samenwerken op De ontwikkelingen binnen de lokale overheid brengen een grote
inhoudelijke taakvelden binnen Noordoost Twente, middels
uitdaging met zich mee voor de gemeenten, bijvoorbeeld op het
bijgaande raadsbrief.
gebied van de zorg en duurzaamheid. Een manier om deze

uitdaging aan te gaan en aan te kunnen is het zoeken van
samenwerking met andere gemeenten. In Noordoost Twente
(NOT) wordt op een aantal terreinen samengewerkt. De
samenwerking met de vier gemeenten loopt goed en is
aanleiding om op een open manier met elkaar te verkennen hoe
de samenwerking op inhoudelijke taakvelden verder is uit te
bouwen en te versterken.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2020
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