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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 9 juni 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
9 juni 2020

nvt

80369

Natura2000, planuitvoeringsfase

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken
betreffende het Natura2000 proces en meer specifiek de doorkijk
naar de Planuitvoeringsfase en informeert de gemeenteraad
middels bijgaande raadinformatiebrief

1.
2.

Kennis te nemen van de stand van zaken Natura2000
proces
Raad te informeren via bijgevoegde informatiebrief

Samenvatting

75359

Het ontwerpbestemmingsplan
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied,
'Buitengebied, Deurningerstraat 20 Deurningerstraat 20 en 22 Deurningen' en het plan gedurende
en 22 Deurningen' wordt ter inzage zes weken ter inzage leggen.
gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Deurningerstraat
20 en 22 Deurningen', wordt ter inzage gelegd. Het ontwerp
bestemmingsplan maakt het gebruik van een bestaande
voormalige agrarische schuur ten behoeve van niet agrarische
bedrijfsactiviteiten mogelijk.

72551

Het ontwerp wijzigingsplan
'Buitengebied, Lattropperstraat 79
Denekamp' wordt ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, Lattropperstraat 79
Denekamp', wordt ter inzage gelegd. Het wijzigingsplan ziet
op vergroting van het bouwperceel, zodat de bouw van een
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1.

In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan
'Buitengebied, Lattropperstraat 79 Denekamp' en het
plan gedurende een periode van zes weken ter inzage

gelegd.
2.

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.

opfokstal mogelijk wordt. Zowel bedrijfstechnisch alsmede qua
dierenwelzijn leidt dit tot verbeteringen. Het aantal te houden
dieren op het bedrijf blijft geheel ongewijzigd ten opzichte van
de huidige vergunde situatie.

92051

Schriftelijke vragen over
buizenvretende bacterie
afvalwaterinjectie locatie Rossum

De schriftelijke vragen van de fractie CDA Dinkelland met
Het college heeft de door de fractie CDA Dinkelland schriftelijk
betrekking tot buizenvretende bacterie afvalwaterinjectie
gestelde vragen met betrekking tot buizenvretende bacterie
locatie Rossum, middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden. afvalwaterinjectie locatie Rossum, middels een raadsbrief
beantwoord.

84098

Grondstoffenmonitor 2019

1. Kennis te nemen van de grondstoffenmonitor Dinkelland
2019, de monitor gemeente Dinkelland 2019 en
sorteerresultaten Dinkelland 2019;
2. Aan de hand van een raadsbrief de grondstoffenmonitor
Dinkelland 2019, de monitor gemeente Dinkelland 2019 en
sorteerresultaten Dinkelland 2019 ter informatie aan te bieden
aan de raad;
3. Blijven werken aan de benodigde gedragsverandering door
te informeren, te communiceren en het ondersteunen van
educatie

101854

Rondvraag

Onder voorwaarde dat er geen financiële gevolgen voor de
gemeente aan kleven geeft het college wethouder Duursma
mandaat tot medeondertekenen van de subsidieaanvraag
krimpsubsidie VO.

De ROVA grondstoffenmonitor 2019 biedt een overzicht over de
afvalinzameling over het jaar 2019. Doel van de monitor is
inzicht geven in het scheidingsgedrag van onze inwoners.
Ingegaan wordt op de inzamelprestaties en de dienstverlening.
De raad wordt geïnformeerd aan de hand van een raadsbrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2020
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