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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 5 mei 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
5 mei 2020

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

73366

Strategisch
Informatieveiligheidsbeleid 2020

Het 'Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020' is door het
college vastgesteld. De uitgangspunten uit dit beleid stellen
kaders aan hoe de gemeente veilig omgaat met informatie.

1.
2.

69873

Jaarstukken 2019 Noaberkracht
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Het 'Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020' vast
te stellen.
Het op 21 februari 2017 in werking
getreden Informatieveiligheidsbeleid in te trekken, en
het 'Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020' te
publiceren.

Samenvatting

1) Deze
Kennis
te nemen
van de Ontwerp
jaarstukken 2019
2)
Ontwerp
jaarstukken
2019 Noaberkracht
voor wensen Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de
gemeenschappelijke regeling is Noaberkracht verplicht om
en bedenkingen aan te bieden aan de gemeenteraad.
jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en
beheer.
3) De gemeenteraad voor te stellen op deze Ontwerp
jaarstukken 2019 Noaberkracht geen zienswijze in te dienen.

De jaarstukken geeft een overzicht van de financiële situatie en
het gevoerde beleid van de bedrijfsvoeringsorganisatie over het
boekjaar 2019.
77102

Transitie Regio Twente

De reactie op het concepttransitieplan van de Regio Twente
vast te stellen en bij de Regio Twente in te dienen.

73124

Vaststellen Financieel Besluit
Het “Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning en
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dinkelland 2020” met terugwerkende
jeugdhulp gemeente Dinkelland
kracht vanaf 1 januari 2020 vast te stellen.
2020

Het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente Dinkelland 2020 is vastgesteld en betreft
een financiële uitwerking van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Dinkelland 2020, de Verordening
Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2020, de Nadere regels
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente
Dinkelland 2020, de Beleidsregels jeugdhulp 2020 en de
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente
Dinkelland 2020 die op 28 januari zijn vastgesteld.

71816

Het ontwerpbestemmingsplan
"Bornsestraat 64 Saasveld" wordt
ter inzage gelegd

Het ontwerpbestemmingsplan "Bornsestraat 64 Saasveld" wordt
ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
op basis van rood voor rood regeling één extra woning te
realiseren aan de Bornsestraat 64 te Saasveld. Ook wordt er voor
de nieuw te bouwen woning een beeldkwaliteitsplan ter inzage
gelegd. Er hoeft geen exploitatieplan ter inzage gelegd te
worden.

1.

2.

3.

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Bornsestraat 64 Saasveld" en het plan zes weken ter
inzage leggen.
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.
Conform de inspraakverordening een
ontwerpbeeldkwaliteitsplan als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet ter
inzage te leggen.

De Regio Twente heeft een concepttransitieplan naar de
deelnemende gemeenten gestuurd en stelt de gemeenten in de
gelegenheid het plan van een reactie te voorzien. Het plan is er
op gericht om de regionale samenwerking te versterken, zodat
beter de vele kansen en potenties van de regio benut kunnen
worden. Het college heeft zijn reactie op het plan vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2020
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