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De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland
van 23 juni 2020 vast stellen

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

100530

Verlenging vervoerscontracten:
perceel 9 en Connexxion

1.

2.

3.
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Het verlengen van de raamovereenkomst ‘perceel 9 –
verder weg gelegen locaties en individueel vervoer’ met
één jaar per 1 juli 2020 met de vervoerders: Brookhuis,
Hulshof en Witteveen.
Het verlengen van het contract voor het leveren van
Ritreserveringen, Informatie en Advies (RIA Twente)
met Connexxion met één jaar per 1 juli 2020.
De vrijgevallen financiën (€5.370,09) voor 2020
beschikbaar stellen voor de herijkte opdracht ‘vervoer’
aan OZJT. Een voorstel hiervoor ligt ter afstemming en
besluitvorming voor in het BC/BO OZJT/Samen14.

De gemeente Dinkelland is verantwoordelijk voor verschillende
typen vervoer, waarbij het college van burgemeester en
wethouder heeft besloten om de volgende contracten met één
jaar te verlengen. Ten eerste, per 1 juli 2020 het verlengen van
het contract voor het vervoer naar verder weg gelegen locaties
en/of individueel vervoer met de vervoerders Brookhuis,
Hulshof en Witteveen. Ten tweede en laatste, de verlenging van
het contract voor de Ritreserveringen, Informatie en Advies
(RIA Twente) met Connexxion per 1 juli 2020. Dit contract is
aangescherpt, waardoor er middelen zijn vrijgevallen. Daarom is
besloten om dit vrijgekomen budget beschikbaar te stellen voor
een herijkte opdracht vervoer aan OZJT. Door de
contractverlengingen wordt de continuïteit van het vervoer
gewaarborgd, waardoor onder andere kinderen dezelfde

vervoerder en (in principe) dezelfde chauffeur behouden.

106518

Ontwerp paraplubestemmingsplan
kernen gemeente Dinkelland

101290

Motie Keurmerkarchitect /
kwaliteitsborger

1. In te stemmen met het ontwerp paraplubestemmingsplan Het ontwerp paraplubestemmingsplan kernen gemeente
kernen gemeente Dinkelland en zes weken ter inzage
Dinkelland, ten behoeve van diverse actualisaties/aanpassingen,
leggen.
wordt ter inzage gelegd.
2. 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.
1.

2.

101029

Het ontwerpbestemmingsplan
"Nordhornsestraat, Denekamp"
wordt ter inzage gelegd

1.

2.
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Geen gemeentelijke keurmerkarchitect in te voeren voor
de gemeente Dinkelland t.a.v. aanvragen voor een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;
De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
raadsbrief.

Naar aanleiding van de motie keurmerkarchitect is er onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheid van de invoering van een
gemeentelijk keurmerkarchitect. Uit het onderzoek is gebleken
dat een keurmerkarchitect juridisch niet mogelijk en wenselijk
blijkt te zijn. Ook zijn de voor- en nadelen van het keurmerk
onderzocht. De voordelen wegen niet op tegen de
nadelen. Tevens is er gekeken naar de consequenties van het
invoeren van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De
uitvoering van 10% proefprojecten zijn niet gehaald en daardoor
zijn de consequenties die voortkomen uit proefprojecten
onvoldoende in beeld.

In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan
'Nordhornsestraat, Denekamp' en het ontwerpplan
gedurende een periode van 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.

Het ontwerpbestemmingsplan "Nordhornsestraat, Denekamp"
wordt ter inzage gelegd. Met het plan wordt de realisatie van een
bedrijfspand voor bedrijven tot en met milieucategorie 2
mogelijk gemaakt. Concreet is er interesse voor het vestigen van
een autopoetsbedrijf in het nieuwe bedrijfspand.

73563

Regio Twente vergadering AB 1
juli 2020

De jaarstukken 2019 van de Regio Twente, inclusief de
aanwending van het resultaat, vast te stellen.
In te stemmen met de begrotingswijzigingen
programmabegroting 2020.
De gemeentelijk vertegenwoordiger mandaat geven om
stem uit te brengen tijdens de AB vergadering.

Op de agenda van het Algemeen Bestuur (AB) van 1 juli 2020
staan de financiële stukken Jaarstukken 2019,
begrotingswijzigingen 2020 en de begroting 2021 geagendeerd.
Jaarstukken 2019:
Het verslagjaar 2019 is afgesloten met een positief financieel
resultaat van € 482.000 na mutaties bestemmingsreserves. Dit
resultaat werd voornamelijk binnen het taakveld Publieke
Gezondheid behaald. Van deze € 482.000 wordt € 382.000
aangewend voor de frictiekosten van de voorgenomen
verandering van de organisatie (transitie). Het restant van het
positieve resultaat van € 100.000 wordt gereserveerd voor het
opvangen van de eventuele tekorten in 2020 en om het ratio
weerstandsvermogen van 0,8 weer te bereiken.
Begrotingswijzigingen 2020:
De Regio Twente staat voor het opvangen van een tekort van
afgerond € 1 miljoen wat ontstaat door een drietal
ontwikkelingen. Dit tekort wordt intern opgevangen door een
maatregelenpakket van structurele taakstellingen op formatie en
materieel budget. Om de begroting 2020 door dit
maatregelenpakket actueel te houden dienen de voorliggende
technische wijzigingen doorgevoerd te worden.
Ontwerpbegroting 2021:
De ontwerpbegroting 2021 is reeds in de raadsvergadering van
26 mei 2020 behandeld en er is geen zienswijze ingediend.

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.

Het college heeft besloten 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.

1.
2.
3.

106443

Verzoek versterking eigen
vermogen Enexis

Het voorgenomen collegebesluit van 26 mei is behandeld in de
raadsvergadering van 29 juni. De raad heeft besloten geen
zienswijze in te dienen op dit voorgenomen collegebesluit,
waarna dit collegebesluit nu definitief is geworden.
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98863

Van M3 naar M2; overgang
waarderen op gebruiksoppervlakte

1. Een bedrag van €22.540 beschikbaar te stellen als dekking
voor het noodzakelijke extra budget voor de overgang van
waardering op gebruiksoppervlaktes.
2. vooruitlopend op besluitvorming door de raad het bedrag te
onttrekken uit de reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen en de wijziging mee te nemen in het tweede
programmajournaal.

Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om uiterlijk met ingang
van het jaar 2022 de waardering van de woningen in het kader
van de Wet WOZ uit te voeren op basis van de
gebruiksoppervlakte. De hiervoor middels de begroting
beschikbaar gestelde budgetten blijken niet toereikend nu er
beter zicht is op de kwaliteitseisen en de werkzaamheden die
nodig zijn om hieraan te voldoen. De projectgroep hanteert een
werkwijze, waarmee wordt voorgesorteerd op de landelijke
“Samenhangende Objectenregistratie”

94806

Meicirculaire 2020 gemeente
Dinkelland



De meicirculaire 2020 is ontvangen. De effecten van deze
circulaire zijn vergeleken met de uitkomsten van de
decembercirculaire 2019. De consequenties voor het jaar 2020
worden betrokken bij het 2e programmajournaal van 2020 en de
resultaten voor de jaarschijven 2021 tot en met 2024 bij de
behandeling van de begroting 2021. De vertaling van de
"coronacompensatie"" door het rijk en de gevolgen van de
herijking herverdeling gemeentefonds zijn niet opgenomen in
deze circulaire. Dit volgt later.





De vertaling van de algemene uitkering en de
budgettaire consequenties daarvan voor het lopende jaar
2020 mee te nemen in het 2e programmajournaal 2020.
De meerjarige consequenties voor het meerjarig
perspectief te betrekken bij het opstellen van de
begroting 2021.
De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief te
informeren

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2020
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