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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 19 mei 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
19 mei 2020

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

79542

Beantwoording schriftelijke vragen De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
fractie Lokaal Dinkelland over
betrekking tot openbare orde/verdovende middelen, middels
openbare veiligheid en verdovende bijgaande raadsbrief te beantwoorden.
middelen

Het college heeft de door de fractie Lokaal Dinkelland
schriftelijk gestelde vragen met betrekking tot openbare
veiligheid/verdovende middelen middels een raadsbrief
beantwoord.

84003

Intentieverklaring goede zorg
dichtbij voor de burgers in
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en
Tubbergen

Een groot gedeelte van de locatie 'Heil der Kranken' te
Oldenzaal staat leeg. Door middel van een samenwerking met
Zorggroep Sint Maarten, Carint Reggeland, Zorgfederatie
Oldenzaal, Menzis, de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal
en Tubbergen én Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie
Jeroen van der Weide, onderzoekt het Medisch Spectrum Twente
(MST) hoe deze locatie toekomstbesteding gemaakt kan worden.
Zo blijft ook in de toekomst zorg én expertise voor inwoners uit
de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

1.

2.
3.
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Als college van de gemeente Dinkelland de
intentieverklaring 'Goede zorg dichtbij voor burgers in
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen' aan te
gaan.
Wethouder Duursma te machtigen deze
intentieverklaring te ondertekenen.
Uitvoering te geven aan het onderzoek of er tussen de
deelnemende partijen samenwerking mogelijk is, om de

Samenvatting

4.

locatie 'Heil der Kranken' te Oldenzaal
toekomstbestendig en daarmee zorg en expertise voor
inwoners dichtbij en toegankelijk te houden.
De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
raadsbrief.

dichtbij én toegankelijk.
Daartoe heeft het college van de gemeente Dinkelland besloten
de intentieverklaring 'Goede zorg dichtbij voor burgers in
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen' te ondertekenen.

80203

Beantwoording schriftelijke vragen De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
fractie Lokaal Dinkelland over
betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening aan profit en
Corona
non-profit organisaties in Dinkelland in de Coronacrisis
middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden.

De fractie van Lokaal Dinkelland heeft schriftelijke vragen
gesteld aan het college over de gemeentelijke dienstverlening en
ondersteuning aan profit en non-profitorganisaties in de
Coronacrisis. Het college heeft de antwoorden verwoord in een
raadsbrief. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende acties die
het college heeft ondernomen richting ondernemers, organisaties
en verenigingen.

79814

Het ontwerpbestemmingsplan
1.
Tichelwerk 1, Hotelappartementen
wordt ter inzage gelegd

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Tichelwerk 1, Hotelappartementen" 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.

Het ontwerpbestemmingsplan "Tichelwerk 1,
Hotelappartementen" wordt ter inzage gelegd. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk om een horecabedrijf te
splitsen in twee zelfstandige horecabedrijven. Er hoeft geen
exploitatieplan ter inzage gelegd te worden.

Kennisnemen van de wensen en bedenkingen van de
gemeenteraad op de Concept Regionale Energie
Strategie -Twente
De in de bijlage van dit collegevoorstel opgenomen
hoofdlijnen van de wensen en bedenkingen te verzenden
naar de voorzitter van de stuurgroep RES Twente, die
vervolgens het Nationaal Programma RES op de hoogte
brengt van een bundeling van de wensen en
bedenkingen van alle raden van de regio op de Concept
Regionale Energie Strategie -Twente.

Op 7 april 2020 heeft het College de concept RES-Twente
vastgesteld. De raad heeft de mogelijkheid gekregen hier
(informeel) wensen en bedenkingen op te geven. Het College
geeft hieraan in dit voorstel duiding. Deze duiding wordt
verzonden naar de voorzitter van de stuurgroep
RES. Verwerking van deze schriftelijke ronde vindt plaats in een
“oplegnotitie” en deze wordt meegestuurd aan de NP RES bij de
aanbieding van de concept RES Twente op 1 juni 2020 en tevens
meegenomen naar de definitieve RES Twente.

2.

84055

Hoofdlijnen informele 'Wensen en
bedenkingen' gemeenteraad op
Concept RES Twente

1.

2.
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62240

Vaststellen bestemmingsplan
De raad voor te stellen om:
"Buitengebied, Rossumerstraat 34, 1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
Agelo"
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit

2.

3.

80928

Verzoek versterking eigen
vermogen Enexis

1.

2.
3.
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ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan "Buitengebied,
Rossumerstraat 34, Agelo" met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPAMNSVTAGELO-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast
te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPAMNSVTAGELO-VG01 vast te
stellen.
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.
In te stemmen met verzoek van Enexis om een
converteerbare hybride lening ad € 324.000 te
verstrekken met een looptijd van 60 jaar en een
rentevastperiode van 10 jaar
Dit voorgenomen besluit voor wensen en bedenkingen
aan te bieden aan de gemeenteraad
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen

Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen het
bestemmingsplan "Buitengebied, Rossumerstraat 34, Agelo"
vast te stellen. Het plan voorziet op basis van het gemeentelijk
KGO-beleid in een uitbreiding van zorgcomplex "Amanshoeve"
met 14 zorgappartementen voor ouderen met een zorgvraag, een
huiskamer voor dagbesteding en een belevingspark.

Enexis heeft de wettelijke en maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor een veilig, betaalbaar en betrouwbaar
energienetwerk. De uitvoering van het Klimaatakkoord wordt
momenteel gepland in de Regionale Energie Strategieën (RESen), waarin onder andere de locaties voor decentrale
energieopwekking worden bepaald.
Enexis staat daarmee aan de vooravond van een periode van
forse groei. Deze groei leidt tot extra investeringen (raming: €
1,9 miljard) en dus hogere afschrijvingen en financieringslasten.
De hogere kosten mag Enexis als gevolg van wetgeving pas met
enkele jaren vertraging gefaseerd doorberekenen in de tarieven
voor huishoudens en bedrijven. Deze groei moet aldus
(voor)gefinancierd worden. De gereguleerde inkomsten bieden
daarvoor – vanwege de dalende kapitaalsvergoeding –
onvoldoende ruimte. Hierdoor is additioneel eigen vermogen
nodig.

83932

perspectiefnota 2021 (inclusief
eerste programmajournaal 2020)

1.

2.

3.

4.

5.

In te stemmen met de perspectiefnota 2021 (inclusief
het eerste programmajournaal 2020) en deze aan te
bieden aan de gemeenteraad
De raad voor te stellen het eerste programmajournaal
2020 vast te stellen en de nadelige saldi over de jaren
2020,2021,2022 en 2023 ten bedrage van € 2.049.000 te
onttrekken aan de algemene reserve
De raad voor te stellen een nieuwe bestemmingsreserve
"onderhoud en vervanging openbaar groen en
speeltoestellen” in het leven roepen en te voeden met
een eenmalige storting van € 1,6 miljoen en dit bedrag
te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare
algemene middelen
De raad voor te stellen de perspectiefnota 2021 vast te
stellen en het college opdracht te geven de verschillende
richtingen nader uit te werken en te betrekken bij het
opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke
besluitvorming plaatsvindt
De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022
genaamd "Dinkelland op Koers" ter kennisname als
bijlage bij deze perspectiefnota 2021 te voegen

Het eerste programmajournaal 2020 vormt, samen met de
uitkomsten van de jaarverantwoording 2019, de opstap voor de
perspectiefnota 2020. Reden waarom het eerste
programmajournaal 2020 onderdeel uitmaakt van de
perspectiefnota 2021. De perspectiefnota 2021 is de aftrap voor
de nieuwe P&C cyclus om te komen tot een begroting 2021
inclusief de meerjarenbegroting. Bij de perspectiefnota stelt de
gemeenteraad de kaders vast (doet richtinggevende uitspraken)
waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar (in dit geval 2021)
moet worden uitgewerkt. Belangrijke input voor deze
kaderstelling is dit jaar de tussenbalans van het coalitieakkoord
2018-2022 "Dinkelland op Koers". Dit document is ter
kennisname als bijlage bij de perspectiefnota gevoegd.
Daarnaast hebben ook de gevolgen van de coronacrisis een plek
gekregen in het eerste programmajournaal met uiteraard ook een
doorkijk naar de toekomst (perspectiefnota).

78915

Aanbesteding Energieloket 3.0

1. In te stemmen met een Europese aanbesteding om samen
met 25 Overijsselse gemeenten een website met
klantvolgsysteem en klant contactcentrum voor het
Energieloket 3.0 aan te besteden.
2. Shared Service Centrum Ons aan te wijzen als
aanbestedende dienst en opdracht, machtiging en mandaat te
verlenen voor alle handelingen bij de Europese
aanbestedingsprocedure en het hieraan verbonden
contractbeheer.

In het Klimaatakkoord, hierna te noemen KA, is afgesproken dat
er onafhankelijke (regionale) energieloketten moeten komen,
onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarmee wordt een
wijkgerichte aanpak ondersteund. Hierop heeft het college
besloten om samen met alle Overijsselse gemeenten een
Europese aanbesteding te starten. Inzet is het realiseren van een
website met klantvolgsysteem en een klantcontact centrum.
SSC-Ons is hierbij aangewezen als aanbestedende dienst.

78132

Warmtevisie Noordoost Twente

1. Kennis te nemen van de zienswijzen op de concept
Warmtevisie Noordoost Twente;

Op 17 december 2019 heeft het College de concept warmtevisie
vastgesteld. De warmtevisie heeft ter inzage gelegen gedurende
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69260

jaarstukken 2019 Dinkelland

2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen van
de in de gemeente Dinkelland ingediende zienswijzen conform
de bijlage "reactienota zienswijzen WTV NOT";
3. De raad voor te stellen de Warmtevisie Noordoost Twente
vast te stellen en te publiceren.

een periode van 6-weken bij de vier gemeenten en een drietal
zienswijzen is beoordeeld, beantwoord en toegepast. Naar
aanleiding van de zienswijzen is de in de warmtevisie
opgenomen planning verduidelijkt.De Warmtevisie Noordoost
Twente vormt de gefundeerde basis om vervolgstappen te zetten
en samen met inwoners in gesprek te gaan voor het opstellen van
Wijkuitvoeringsplannen (WUP). In het WUP staat daadwerkelijk
beschreven hoe een wijk van het aardgas af kan gaan. Hiermee
wordt later dit jaar gestart.

1) In te stemmen met de jaarstukken 2019 van de gemeente
Dinkelland en het positieve resultaat over het jaar 2019 ten
bedrage van € 2.750.000 als volgt te bestemmen:
o Toe te voegen aan de reserve verplichtingen voorgaand
dienstjaar € 623.000;
o Toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare
algemene middelen € 264.000;
o Toe te voegen aan de algemene reserve € 1.863.000.

Met de jaarstukken 2019 van de gemeente Dinkelland wordt het
boekjaar afgesloten en zowel financieel als beleidsmatig
verantwoording afgelegd over 2019. Dit laatste document in de
Planning & Control cyclus van 2019 geeft antwoord op de 3 Wvragen: Wat wilden we bereiken, wat hebben we daadwerkelijk
bereikt en wat heeft het gekost? De jaarrekening 2019 (het
financiële deel van de jaarstukken) is door de accountant
gecontroleerd en hiervoor is een goedkeurende
controleverklaring verstrekt.

2) Kennis te nemen van de goedkeurende controleverklaring
van de accountant en de inhoud van het accountantsverslag bij
de jaarstukken 2019.
3) De bevindingen en aanbevelingen uit het accountantsverslag
over te nemen en op te nemen in het verbeterplan van de
Planning & Control cyclus.
4) De raad voor te stellen om de jaarstukken 2019 van de
gemeente Dinkelland (inclusief resultaatbestemming) vast te
stellen.
75315

Verklaring van algemeen belang
1. Het inzamelen van PMD-afval bij maatschappelijke
PMD-inzameling maatschappelijke organisaties van algemeen belang te verklaren;
organisaties
2. Het inzamelen van grondstoffen bij maatschappelijke
organisaties te laten uitvoeren door Renewi/ROVA, zolang aan
de aanvullende voorwaarden wordt voldaan;
3. Het voorgenomen besluit gedurende zes weken ter inzage te
leggen;
4. De raad te informeren aan de hand van de bijgevoegde
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Bij besluit van 19 november 2019 heeft het college besloten om
aan de maatschappelijke organisaties, hierna MO's, een PMDcontainer beschikbaar te stellen. Door in te stemmen met de
bijgevoegde "Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling
maatschappelijke organisaties" wordt hier invulling aan
gegeven.

raadsbrief.
74705

Kwaliteitsplan Openbaar Groen

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) Dinkelland
2020-2027 vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsplan Openbaar Groen vast te stellen;
3. De kosten, zijnde € 1,6 miljoen, hiervan ten laste te
brengen van de nieuwe bestemmingsreserve “onderhoud en
vervanging openbaar groen en speeltoestellen”;
4. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen en het Uitvoeringsplan
op voorgeschreven wijze te publiceren”.

Om de kwaliteit van de openbare groen- en speelvoorzieningen
binnen de bebouwde kom van de kernen van de gemeente
Dinkelland in stand te houden en te garanderen naar de
toekomst, is in samenwerking met onze inwoners het
voorliggende Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) opgesteld.
Met het vastgestelde KOG streven we naar een gezonde en
duurzame inrichting van onze openbare ruimte.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2020
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