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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 26 mei 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
26 mei 2020

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

87726

verlenging regeling De Twentse
Aanpak over Zorgcontinuïteit
jeugdhulp en Wmo inclusief HO
ivm financiële en bedrijfsmatige
consequenties corona-situatie

Het college heeft besloten om de Twentse regeling te verlengen
met één maand tot 1 juli 2020, om financiële ruimte en
zekerheid te bieden aan de door Twentse gemeenten
gecontracteerde zorgaanbieders én lokaal gecontracteerde
zorgaanbieders op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015
(inclusief HO) in deze fase van de Corona-crisis. Hiermee wordt
de continuïteit van zorg en ondersteuning zoveel mogelijk
gegarandeerd en kunnen professionals worden ingezet daar waar
ze het nu het meest nodig zijn. Ook blijft zo voldoende capaciteit
beschikbaar voor toekomstige jeugdzorg en ondersteuning. De
Twentse Aanpak is een Twentse vertaling van de Rijksregeling
en biedt zorgaanbieders een 100% omzetgarantie gebaseerd op
de gemiddelde omzet per zorgperiode in 2019 welke wordt
vergeleken op een significant verschil met de gemiddelde omzet
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Besluit

1. De geldigheidsduur van het eerder genomen besluit
Zorgcontinuïteit jeugdhulp, Wmo (inclusief HO) i.v.m. met
financiële en bedrijfsmatige consequenties corona-situatie te
verlengen vanaf 1 juni tot en met de periode zoals genoemd in
de nieuwe afspraken tussen Rijk en VNG over zorgcontinuïteit;
vooralsnog tot 1 juli 2020.
2. De inhoud van dit besluit aan te passen aan de nieuwe
afspraken tussen VNG en Rijk de dato 20 mei 2020 en dit te
verwerken in haar eigen regeling; De Twentse Aanpak.
3. De aanbieders tot uiterlijk 1 maand na het einde van de
geldigheidsduur van het besluit Zorgcontinuïteit jeugdhulp,
Wmo (inclusief HO) i.v.m. met financiële en bedrijfsmatige
consequenties corona-situatie de mogelijkheid te bieden een
aanvraag voor een continuïteitsbijdrage in te dienen,

Samenvatting

vooralsnog tot 1 augustus 2020.
van zorgperiode 1 en 2 van 2020.
4. De aanbieders, die in aanmerking komen voor een
continuïteitsbijdrage tot maximaal 2 maanden na het einde van
de laatste dag binnen een zorgperiode, de mogelijkheid te
bieden een factuur voor de continuïteitsbijdrage in te dienen bij
de gemeenten. Dus vooralsnog tot uiterlijk 1 september 2020.
88203

ledenraadpleging
Onderhandelaarsakkoord Cao SW
2020









86901

verlenging
samenwerkingsovereenkomst
sociale zekerheid AlmeloDinkelland-Tubbergen

1.

2.

3.
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In te stemmen met de voorgestelde cao Wsw voor 2020,
onder de voorwaarde dat vanaf 2021 de huidige
koppeling tussen de compensatie voor loon- en
prijsontwikkelingen (LPO-bedrag) en de
loonsverhoging wordt losgelaten.
De huidige koppeling tussen het LPO-bedrag en de
loonsverhoging te vervangen door de loonsverhoging te
koppelen aan de stijging van het wettelijk minimumloon
en de resterende ruimte binnen de LPO te reserveren
voor stijgende werkgeverslasten, hogere
bedrijfsvoeringskosten en overige prijsstijgingen.
De nog uit te werken voorgestelde regeling voor
mogelijke vervroegde pensionering moet ook
daadwerkelijk betaalbaar worden voor de doelgroep.
Het voorstel bij het ministerie te bepleiten dat SWbedrijven vrijgesteld worden van het betalen van WGApremie te ondersteunen.

Het college heeft kennis genomen van het
onderhandelaarsakkoord cao SW 2020 van de VNG en kan
daarmee instemmen. Het college heeft een aantal kanttekeningen
die zij als opmerking meegeeft met betrekking tot de
voorgestelde uitwerkingen voor 2021 en verder.

De samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid
Almelo-Dinkelland-Tubbergen met 1 jaar verlengen tot
1 januari 2022. E.e.a. onder de voorwaarde dat de raad
een aanwijzingsbesluit hiertoe neemt.
De raad voor te stellen een aanwijzingsbesluit te nemen
en daarmee de gemeente Almelo aan te wijzen de in het
productenboek beschreven werkzaamheden uit te voeren
voor de gemeente Dinkelland
In te stemmen met het voeren van verkennende

Omdat de samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid
Almelo-Dinkelland-Tubbergen per 1 januari 2021 afloopt is
voorgesteld deze met 1 jaar te verlengen tot 1 januari 2022. In
deze periode zal verder onderzoek gedaan worden naar en een
besluit genomen worden over het toekomstige uitvoeringsmodel
Participatiewet, inclusief Wsw, vanaf 1 januari 2022.
Het komend jaar wordt uitvoering gegeven aan de
samenwerkingsovereenkomst op basis van het in 2019
vastgestelde productenboek 2.0. Conform de vereisten in de

gesprekken met de gemeente Oldenzaal om onderzoek
te doen naar samenwerkingsmogelijkheden op het
gebied van de Participatiewet vanaf 1 januari 2022

aanbestedingswet is de raad voorgesteld hiertoe een
aanwijzingsbesluit te nemen.

87761

Schriftelijke vragen over Natura
2000

De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks met
betrekking tot de positie van Natura2000 gebieden in
Dinkelland, middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden.

Het college heeft de door de fractie GroenLinks schriftelijk
gestelde vragen met betrekking tot de positie van Natura2000
gebieden in Dinkelland, middels een raadsbrief beantwoord.

84861

Schriftelijke vragen over Afvoer
hemelwater

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD fractie Het college heeft ingestemd met de antwoorden op de
Dinkelland met betrekking tot de afvoer van hemelwater,
schriftelijke gestelde vragen door de fractie VVD Dinkelland
middels bijgaande raadsbrief.
met betrekking tot de afvoer van hemelwater.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2020
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