Openbare besluitenlijst van verstreken embargobesluiten collegevergadering van Dinkelland
Zaaknummer

61007

Zaaknr Onderwerp

Besluit

67319

Huishoudelijke
Ondersteuning tarieven
2020 Dinkelland

1.

64615

Bezwaarschriften tegen
een
omgevingsvergunning
voor het plaatsen van
lichtmasten langs de
klootschietbaan op de
locatie Uelserdijk 1
CLUB Oud Ootmarsum

1. het advies van de
bezwaarschriftencommissie en de daaraan ten
grondslag liggende overwegingen over te
nemen;
2. het bezwaarschrift van Staatsbosbeheer
ontvankelijk te verklaren;
3. de overige zes bezwaarschriften nietontvankelijk te verklaren;
4. het besluit van 23 juli 2019 in stand te

Samenvatting

Embargodatum

Per 1 januari 2020 op grond van de
Algemene Maatregel van Bestuur
reële prijs Wmo 2015 de tarieven
Huishoudelijke Ondersteuning aan te
passen naar:

Met ingang van 1 januari 2018 hebben 13
25-03-2020
Twentse gemeenten aangesloten
Huishoudelijke Ondersteuning (hierna HO)
ingekocht. Gemeenten zijn hierbij op basis van
de Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs
Wmo2015 (hierna AMvB) gehouden op het
betalen van een reële prijs voor Wmo-diensten.
Voor de HO dient het loon uit de cao
een. € 27,42 per uur (HO basis zonder regie); Verpleging Verzorging Thuiszorg (hierna cao
b. € 30,11 per uur (HO met regie);
VVT) opgenomen doorberekend te worden.
2. De financiële consequenties te verwerken
in het eerste programmajournaal 2020 en de Medio 2019 is een nieuwe cao in werking
perspectiefnota 2021.
getreden die loonontwikkelingen kent. Nu deze
3. In de stemmen met de raadsbrief en deze
cao een verplichtend karakter binnen de AMvB
aan de Gemeenteraad te sturen
en onze contracten heeft, dient de 13 Twentse
4. Het Wmo-lab Dinkelland door middel van gemeenten nieuwe reële tarieven voor HO te
een afschrift van de raadsbrief in kennis te
hanteren.
stellen van deze ontwikkeling.
Het college gaat daarom over tot vergoeding
van aanbieders voor de tarieven ondersteunde
ondersteuning met ingang van 1 januari 2020.
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De bezwaarschriftencommissie heeft
17-03-2020
geadviseerd om 6 van de 7 bezwaarschriften
niet-ontvankelijk te verklaren. De meeste
bezwaarmakers wonen te ver weg. Verder is de
commissie van oordeel dat de bezwaren uit het
overgebleven bezwaarschrift (van
Staatsbosbeheer) ongegrond zijn. Het college
van burgemeester en wethouders neemt dit
advies over.

laten.
63525

besluit op verzoek om
handhaving

In stemmen met het afwijzen van een verzoek Op 28 oktober 2019 en 24 december 2019
om handhaving inzake illegale handelingen
hebben de toezichthouders van de ODT geen
op het perceel Haarstrat 47a te Rossum.
overtreding(en) geconstateerd op het perceel
Haarstraat 47a in Rossum. Het college heeft
besloten om het verzoek om handhaving af te
wijzen.

63374

Bezwaarschrift tegen een 1.
omgevingsvergunning
voor het kappen van 66
houtopstanden aan De
Kerkuil en De Havik in 2.
Denekamp
3.
4.

62242

Afwijzing
1.
aansprakelijkheidsstellin
g BAWA
2.

60055

Beslissing op bezwaar
(inzake het
bezwaarschrift m.b.t. de
Johanninksweg in
Denekamp)

01-03-2020

het advies van de
bezwaarschriftencommissie over te
nemen;
bezwaarde ontvankelijk te verklaren in
zijn bezwaarschrift;
het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren;
het besluit van 29 oktober 2019 in
stand te laten, onder aanpassing van de
motivering (= verduidelijking dat het
om het kappen van 66 bomen gaat).

De bezwaarschriftencommissie heeft
03-03-2020
geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond
te verklaren en om in de beslissing op bezwaar
duidelijk naar voren te laten komen dat het om
het kappen van 66 bomen gaat, in plaats van de
eerder aangevraagde 79 bomen. het college
van burgemeester en wethouders neemt dit
advies over.

Aansprakelijkheidsstelling van 24
september 2019 af te wijzen.
Belanghebbende te informeren door
bijgevoegde brief te verzenden.

In het najaar van 2019 is de gemeente
Dinkelland aansprakelijk gesteld door BAWA
Rechtspraktijk. BAWA procedeert namens de
voormalig eigenaar van S.E. Fireworks. De
gemeente heeft iedere aansprakelijkheid
afgewezen.

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. het bestreden besluit te wijzigen conform
de voorschriften verbonden aan de
omgevingsvergunning van 17 december 2019
met nummer DD-2019-0004072;
3. Aan deze besluitvorming de
overwegingen en het advies van de
bezwaarschriftencommissie ten grondslag te
leggen en deze integraal deel uit te laten
maken van dit besluit.
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12-02-2020

Het college heeft op 3 april 2019 een last onder 15-03-2020
dwangsom opgelegd aan betrokkene om te
bereiken dat de compensatie /
herplantverplichting verbonden aan een
omgevingsvergunning alsnog volledig wordt
uitgevoerd. Tegen dit besluit heeft betrokkene
een bezwaarschrift ingediend. De
bezwaarschriftencommissie heeft het
bezwaarschrift tijdens een hoorzitting op 25
juni 2019 behandeld. De
bezwaarschriftencommissie heeft vervolgens

De last onder dwangsom komt derhalve als
volgt te luiden:
U moet voor 31 maart 2020 de aan de
voorschriften verbonden aan de
omgevingsvergunning van 17 december 2019
met nummer DD-2019-0004072 geheel
hebben uitgevoerd.
Als u niet tijdig volledig hebt voldaan aan de
last moet u een dwangsom ter hoogte van €
2150 ineens betalen.

advies over het bezwaarschrift uitgebracht. Het
college heeft de overwegingen en het advies
van de bezwaarschriftencommissie ten
grondslag gelegd aan het besluit en het besluit
van 3 april 2019 gewijzigd.

57639

Beslissing op bezwaar
mbt onaangelijnd laten
lopen van de hond

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. het bestreden besluit van 4 september
2019 in stand te laten;
3. aan deze besluitvorming de overwegingen
en het advies van de
bezwaarschriftencommissie ten grondslag te
leggen en deze integraal deel uit te laten
maken van dit besluit.

Tegen het besluit van het college van 4
01-03-2020
september 2019, waarbij een last onder
dwangsom is opgelegd, heeft betrokkene een
bezwaarschrift ingediend. De
bezwaarschriftencommissie heeft het
bezwaarschrift tijdens een hoorzitting op 19
november 2019 behandeld. De
bezwaarschriftencommissie heeft vervolgens
advies over het bezwaarschrift uitgebracht. Het
college heeft de overwegingen en het advies
van de bezwaarschriftencommissie ten
grondslag gelegd aan het besluit en het besluit
van 4 september 2019 in stand gelaten

55813

Besluit opleggen lasten
onder dwangsom

In te stemmen met het opleggen van lasten
onder dwangsom.

Tijdens controles zijn overtredingen
vastgesteld van de Woningwet in samenhang
met het Bouwbesluit 2012. Het college heeft
besloten lasten onder dwangsom op te leggen.
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02-01-2020

