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Openbare besluitenlijst
collegevergadering Dinkelland
d.d. 16 juni 2020

De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 16 juni 2020
vast stellen.

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

101307

Beantwoording schriftelijke vragen De schriftelijke vragen van de fractie Burgerbelangen
fractie (burgerbelangen
Dinkelland met betrekking tot de Wyllandrie, middels
Dinkelland) met betrekking tot de bijgaande concept raadsbrief te beantwoorden.
Wyllandrie

Het college heeft de door de fractie Burgerbelangen Dinkelland
schriftelijk gestelde vragen met betrekking tot de Wyllandrie,
middels een raadsbrief beantwoord.

73539

Bedrijfsplan 2020 en
jaarverslag 2019 SPD

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2019, de
jaarrekening 2019 en het bedrijfsplan 2020 van de stichting
Participatie Dinkelland en biedt deze ter kennisname aan de raad
aan.

1.

2.
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Kennis te nemen van het jaarverslag 2019, de
jaarrekening 2019 en het bedrijfsplan 2020 van de
Stichting Participatie Dinkelland.
Het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019 en
bedrijfsplan 2020 van de Stichting Participatie
Dinkelland met een raadsbrief ter kennisname aan te
bieden aan de raad.

99210

Omgevingswet: update proces

Kennis te nemen van de informatie in de raadsbrief en deze ter
informatie aan te bieden aan de Raad.

In de Raadsbrief wordt de stand van zaken en het proces voor
komende periode met betrekking tot de Omgevingswet
toegelicht.

103732

Transitie Regio Twente

1.

In te stemmen met de Adviesnota Transitieplan
Hoofdlijnenbesluit.
In te stemmen met de raadsbrief.

Het college heeft standpunten ingenomen over de voorstellen in
het transitieplan van de Regio Twente. De standpunten zullen
tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli 2020
ingebracht worden.

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Erve
Molenbeek en deze zes weken ter inzage te 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 Erve Molenbeek, ten behoeve van
de bouw van 7 woningen, wordt ter inzage gelegd.

Kennis te nemen van de impact van de corona-crisis op
de investeringen;
Kennis te nemen van het investeringsvolume en de
daarvoor getroffen maatregelen;
Rekening te houden met eventuele meerkosten in de
uitvoering van werken in het programmajournaal deze
risico's benoemen en waar mogelijk op geld zetten.

Om de negatieve gevolgen van de corona-crisis bij de uitvoering
van werken in de bouw-/infrasector tot een minimum te
beperken maar ook eventuele consequenties in beeld te brengen
heeft het college kennis genomen van de impact. De gemeente
Dinkelland vindt werkgelegenheid belangrijk en wil ook deze
sector ondersteunen. Om dit te bereiken worden zoveel mogelijk
werken naar de markt gebracht.

2.
54616

Ontwerpbestemmingsplan Erve
Molenbeek

1.
2.

3.

73464

Investeringen, aanbestedingen en 1.
uitvoering van werken in relatie tot
de coronacrisis
2.
3.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020
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