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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 7 april 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
7 april 2020

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

70503

Proces bovenlokale samenwerking De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over het
beschermd wonen
proces rondom de bovenlokale samenwerking beschermd
wonen.

Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en
maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en
inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang vallen nu voor acht regiogemeenten,
waaronder Dinkelland, onder de verantwoordelijkheid van de
centrumgemeente Enschede. In 2021 start de decentralisatie van
het beschermd wonen.
Middels bijgevoegde raadsbrief is de gemeenteraad
geïnformeerd over het te doorlopen proces rondom de
bovenlokale samenwerking beschermd wonen.

70606

Het ontwerp bestemmingsplan
1.
'Buitengebied, Westerhoekweg 10
Denekamp, Ootmarsumsestraat 43

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Westerhoekweg 10
Denekamp, Ootmarsumsestraat 43 Denekamp en Vlierweg 4-6
Tilligte' wordt ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan maakt
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Besluit

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied, Westerhoekweg 10 Denekamp,
Ootmarsumsestraat 43 Denekamp en Vlierweg 4-6

Samenvatting

Denekamp en Vlierweg 4-6
Tilligte' wordt ter inzage gelegd.
2.
3.

4.

68253

inkoop zonnepanelen
gemeentewerf Ootmarsum

1.
2.

3.

Tilligte' en het ontwerp plan zes weken ter inzage
leggen.
Ontwerpbestemmingsplan ter kennisname brengen aan
de raad.
Er wordt in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de
Wro geen exploitatieplan ter inzage gelegd, omdat er
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12,
tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.
Er wordt conform de inspraakverordening een
ontwerpbeeldkwaliteitsplan als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet ter
inzage gelegd.

het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling één
compensatiewoning aan de Westerhoekweg 10 en één
compensatiewoning aan de Ootmarsumsestraat 43 te realiseren.
Ook wordt er voor de nieuw te bouwen woningen een
beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

Zonnepanelen te plaatsen op de gemeentewerf te
Ootmarsum;
De benodigde investering van € 325.000 inclusief btw te
dekken uit de beschikbare middelen (programmabudget)
voor de ambitie Duurzaam Dinkelland;
De gemeenteraad te informeren over de bovenstaande 2
punten middels een raadsbrief.

Met het plaatsen van zonnepanelen wordt uitvoering gegeven
aan de ambitie om de gebouwen van de gemeente te
verduurzamen. De geplande installatie wekt ruim 2,5 keer zoveel
energie op dan het pand zelf verbruikt. De CO2 reductie van
deze hernieuwbare elektriciteit is per jaar 180 ton (vergelijkbaar
met 1260 keer naar Parijs vliegen en 7% van de CO2 uitstoot gas
en electra van de publieke sector van Dinkelland).
De terugverdientijd van de installatie bedraagt ca. 10 jaar. De
totale opbrengst bedraagt ca. € 101.000,-- exclusief btw (NCW).
Deze terugverdientijden en bedragen zijn inclusief
subsidiebedragen, energiebesparing en kosten voor onderhoud,
meetdiensten, afschrijvingen en dergelijke.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 april 2020
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