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Openbare besluitenlijst
collegevergadering Dinkelland
d.d. 30 juni 2020

De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 30 juni 2020
vast stellen.

De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wvergadering wordt wekelijks vastgesteld.
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Verlenging regeling vervoer i.v.m.
financiële en bedrijfsmatige
consequenties corona-situatie

1.

Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) Dinkelland

1.

109937

2.

2.
3.
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De geldigheidsduur van het eerder genomen besluit te
verlengen van 1 juni tot 1 juli 2020.
Te onderzoeken welke meerkosten, in verband met
corona, taxi Hulshof en taxi Nijhuis hebben gemaakt in
de periode maart tot en met juni 2020.

Het college heeft besloten om de regeling vervoer te verlengen
met één maand tot 1 juli 2020, om financiële ruimte en
zekerheid te bieden aan de door Dinkelland gecontracteerde
vervoerders op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 in deze
fase van de Corona-crisis. Hiermee wordt de continuïteit zoveel
mogelijk gegarandeerd.

Het bijgevoegde Document Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) Dinkelland vast te stellen.
De "Subsidieregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) Dinkelland 2018 in te trekken.
Bijgevoegde "Nadere Regels Subsidiëring Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) Dinkelland 2020" vast

Met ingang van 1 augustus 2020 dient de gemeente ervoor te
zorgen dat kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een
VVE-indicatie minimaal 960 uur per 1,5 jaar VVE aangeboden
krijgen. Door middel van vaststelling van het document VVE
Dinkelland en de Nadere Regels Subsidiëring VVE Dinkelland
2020, geeft de gemeente Dinkelland uitvoering aan dit wettelijke
voorschrift. Daarnaast wordt in het document omschreven onder
welke voorwaarden voor kinderen zonder VVE-indicatie

4.

te stellen en te publiceren.
De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren.

subsidie kan worden verstrekt. Tenslotte wordt in het beleidsplan
het inhoudelijke VVE-beleid omschreven.
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De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan “Uitbreiding de
Mors 155 Ootmarsum” vast te
stellen.

De raad wordt voorgesteld om:
1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding de Mors
155 Ootmarsum’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPDEMORS155-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPDEMORS155-VG01 vast te
stellen;
3.
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.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
“Uitbreiding de Mors 155 Ootmarsum” vast te stellen. Het
bestemmingsplan ziet op extra opslagruimte voor het bedrijf van
de initiatiefnemer.
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Schriftelijke vragen: Busvervoer
na de zomervakantie

De schriftelijke vragen van de fractie CDA met betrekking tot
busvervoer na de zomervakantie, middels bijgaande raadsbrief
te beantwoorden.

Het college heeft de door de fractie CDA schriftelijk gestelde
vragen met betrekking tot busvervoer na de zomervakantie,
middels een raadsbrief beantwoord.
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Schriftelijke vragen:
Afvalwaterinjectie Tramweg

De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
Het college heeft de door de fractie Lokaal Dinkelland
betrekking tot afvalwaterinjectie Tramweg Rossum (ROW-2 en schriftelijk gestelde vragen met betrekking tot afvalwaterinjectie
ROW-7), middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden.
Tramweg Rossum (ROW-2 en ROW-7), middels een raadsbrief
beantwoord.
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Gronduitgifte Noord Deurningen

Het "Toewijzingsreglement 2015" met aanvullende regels van
toepassing te verklaren ten behoeve van de kaveluitgifte van
deelplan E in het plan Noord Deurningen.
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Het college heeft de wijze van gronduitgifte voor 6 bouwkavels
in het deelplan E in het plan Noord Deurningen vastgesteld.
Hiervoor is het "Toewijzingsreglement 2015" van toepassing
waarbij belangstellenden als groep voor een blok woningen in
aanmerking kunnen komen.
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Schriftelijke vragen:
Bewegwijzering toeristische
ondernemers

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen
die gesteld zijn door de fracties CDA en VVD, met betrekking
tot de toeristische bewegwijzering voor ondernemers.

Het college heeft de door de fracties CDA en VVD schriftelijk
gestelde vragen met betrekking tot de toeristische
bewegwijzering voor ondernemers, middels een raadsbrief
beantwoord.
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Schriftelijke vragen: Tijdelijk wet
maatregelen Covid19

Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen van Het college heeft de door de fractie CDA schriftelijk gestelde
de fractie CDA met betrekking tot de tijdelijke wet maatregelen vragen met betrekking tot de tijdelijke wet maatregelen Covid
Covid 19 en middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden.
19, middels een raadsbrief beantwoord.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2020
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