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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 12 mei 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
12 mei 2020
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Noaberkracht Begroting 2021
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Samenvatting
De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wvergadering wordt wekelijks vastgesteld.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de De ontwerpbegroting 2021 van Noaberkracht bevat de
beleidsmatige doelen en de financiële begroting voor het jaar
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland
2021.
Tubbergen
De ontwerpbegroting 2021 voor wensen en bedenkingen
aan te bieden aan de gemeenteraad
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te
dienen
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Het ontwerpbestemmingsplan
Rood Voor Rood 4 Locaties,
Rossum En Denekamp wordt ter
inzage gelegd.
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Vergunningparkeren in Ootmarsum 1.
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In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Rood
Voor Rood 4 Locaties, Rossum En Denekamp en voor
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.

Het ontwerpbestemmingsplan Rood Voor Rood 4 Locaties,
Rossum En Denekamp wordt ter inzage gelegd. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk om door middel van de
rood voor rood regeling één compensatiewoning aan de
Haarstraat 47, twee compensatiewoningen aan de Loosteresweg
5, één compensatiewoning aan de Wiekerstraat 5, en één
compensatiewoning aan de Stroothuizerweg 16 te realiseren.
Ook wordt er voor de nieuw te bouwen woningen een
beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

Te besluiten om de indeling in secties of gebieden bij
het parkeren voor vergunninghouders in Ootmarsum
niet meer toe te passen.
Het maximaal aantal te verlenen parkeervergunningen
vooralsnog te bepalen op 105 stuks en, indien uit
parkeeronderzoek nog steeds blijkt dat sprake is van
onderbezetting, het aantal uit te breiden met nog eens
vijf vergunningen (maximaal 110 stuks).
Het maximaal aantal te verlenen parkeervergunningen
per huisadres te bepalen op één stuks.
Te bevestigen dat de beleidsregels alleen betrekking
hebben op het parkeren van bewoners.
De procedure te starten voor een verkeersbesluit
waarmee twee parkeerplaatsen in de Schiltstraat
beschikbaar komen voor vergunninghouders.
De "Beleidsregels parkeervergunningen in de
binnenstad van Ootmarsum 2020" vast te stellen en de
Beleidsregels van 22 december 2009 in te trekken.
Het beleid op de voorgeschreven wijze te publiceren.

Het parkeersysteem voor vergunninghouders in de binnenstad
van Ootmarsum liep tegen capaciteitsproblemen aan, die
opgelost zijn door het flexibeler maken van het parkeersysteem.
Dat is gedaan door het opheffen van de huidige indeling in
secties of gebieden en door meer parkeervergunningen te gaan
verlenen. De parkeercapaciteit voor vergunninghouders wordt
vergroot door de toevoeging van twee extra parkeerplaatsen voor
vergunninghouders. Het systeem met betrekking tot het parkeren
voor vergunninghouders is bedoeld om de bewoners van de
binnenstad van Ootmarsum de gelegenheid te geven om in de
nabijheid van de woning te parkeren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020
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