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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 21 april 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
21 april 2020

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

73436

Wensen en bedenkingen
Begrotingen Verbonden partijen

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is geregeld dat een
gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus de begroting van
het daarop volgende jaar moet vaststellen. Dit kan alleen nadat
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de
gelegenheid is geboden om hun wensen en bedenkingen,
middels een zienswijze, te uiten. Hiervoor dient de
gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 april 2020 de
ontwerpbegroting 2021 (inclusief voorlopige jaarrekening 2019)
aan de deelnemende gemeenten aan te bieden. De
ontwerpbegrotingen worden voor wensen en bedenkingen
doorgestuurd naar de gemeenteraad.

1.Kennis van het nemen van de ontwerpbegrotingen 2021
(inclusief de voorlopige jaarrekeningen 2019) van de
gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Twente,
Stadsbank Oost Nederland, Veiligheidsregio Twente, Regio
Twente en Openbaar Lichaam Crematoria Twente;
2.deze ontwerpbegrotingen 2021 voor wensen en bedenkingen
door te sturen aan de gemeenteraad, en de raad voor te stellen:
A. om op de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst
Twente geen zienswijze in te dienen;
B. om op de ontwerpbegroting 2021 van de Stadsbank Oost
Nederland geen zienswijze in te dienen;
C. om op de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio
Twente geen zienswijze in te dienen;
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Samenvatting

D. om op de ontwerpbegroting 2021 van de Regio Twente geen
zienswijze in te dienen;
E. om op de ontwerpbegroting 2021 van Openbaar Lichaam
Crematoria Twente een zienswijze in te dienen dat met de
begroting 2021 wordt ingestemd, met dien verstande dat er bij
de begroting 2022 zowel inzicht wordt gegeven in de financiële
stukken van OLCT als CT BV.
3. In de eerst volgende AB vergadering van de hiervoor
genoemde verbonden partijen erop aan te dringen, dat het DB
van die verbonden partij een analyse maakt van de mogelijke
impact van de coronacrisis op de begroting 2021 en deze
analyse wordt geagendeerd voor het AB.
63184

Huisvesting Eén toegang
Dinkelland

1.

2.
3.

72980

Het wijzigingsplan "Buitengebied, 1.
Haarstraat 45 Rossum" wordt
vastgesteld.

2.
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Het gemeentehuis van de gemeente Dinkelland
voorlopig aan te wijzen als locatie voor de frontoffice
Eén toegang;
De backoffice Eén toegang mee te nemen in de
ontwikkeling huisvesting sociaal domein.
De gemeenteraad te informeren, middels bijgevoegde
raadsbrief.

In navolging op het project 'Eén toegang sociaal domein' heeft
het college voorlopig besloten om het gemeentehuis van de
gemeente Dinkelland aan te wijzen als locatie om de fysieke
toegang (frontoffice) van Eén toegang te realiseren.

op grond van artikel 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 "Buitengebied, Haarstraat
45 Rossum" met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIWPHAARSTRAAT45-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIWPHAARSTRAAT45-VG01 vast
te stellen.

Het wijzigingsplan "Buitengebied, Haarstraat 45 Rossum" kan
worden vastgesteld. Met het plan wordt de bedrijfsbestemming
aan de Haarstraat 45 in Rossum gewijzigd zodat aanvrager op
het bedrijfsperceel zijn bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de
bouw- en landbouwsector kan uitvoeren.

72959

Het wijzigingsplan Knik 53 wordt
vastgesteld

1. op grond van artikel 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
‘Knik 53’ met de identificatiecode code
NL.IMRO.1774.BUIWPKNIK53DENEKMP-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode code
NL.IMRO.1774.BUIWPKNIK53DENEKMP-VG01 vast te
stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen
exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van
verhaalbare kosten.

Het wijzigingsplan "Knik 53" kan worden vastgesteld.
Het wijzigingsplan is opgesteld om de agrarische bestemming
om te zetten naar een woonbestemming. Waarbij er ook een
transformatie van het erf plaatsvindt. De bestaande woning en
diverse bijgebouwen worden gesloopt. Hiervoor in de plaats wil
men een nieuwe woning en schuur terugbouwen.

72548

schriftelijke raadsvragen over
gevolgen rijksbeleid
gemeentebegroting

De schriftelijke vragen van de CDA fractie met betrekking tot
de gevolgen van rijksbeleid voor de gemeentebegroting
middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden

Het college heeft de door de CDA fractie schriftelijk gestelde
vragen met betrekking tot de gevolgen van rijksbeleid voor de
gemeentebegroting middels een raadsbrief beantwoord.

66961

Schriftelijke vragen:
Papierinzameling

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de PvdA fractie Dinkelland met betrekking tot de
papierinzameling, middels bijgaande raadsbrief.

Het college heeft ingestemd met de antwoorden op de
schriftelijk gestelde vragen door de fractie PvdA Dinkelland met
betrekking tot de papierinzameling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020
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