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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 7 juli 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
7 juli 2020

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

108087

De nieuwe Twentse belofte

In te stemmen met:
1.
De doelstelling en ambities van de nieuwe Twentse
belofte.
2.
Het maken van een lokaal plan van aanpak voor belofte
4 en 5 en op basis van de ambities in het plan te
prioriteren en een lokale werkwijze te beschrijven.
3.
De gemeenteraad middels een raadsbrief te informeren.

De gemeenten in Twente hebben samen met het onderwijs een
plan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren met
succes het onderwijs afronden: de Twentse belofte. In dit plan
wordt beschreven hoe we samen voorkomen dat jongeren te
vroeg stoppen met hun opleiding en hoe we jongeren
ondersteunen die te vroeg gestopt zijn met hun opleiding. We
hebben zowel regionaal als lokaal gekozen om de aanpak te
bestendigen in de nieuwe Twentse belofte.

114424

Volmacht Enschede voor inkoop
ambulante begeleiding personen
verward gedrag

1.
In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan
het college van B&W van de gemeente Enschede voor inkoop
van ambulante begeleiding personen verward gedrag bij
Ambulante Zorg Twente;

Vanaf januari 2019 loopt de pilot Streettriage en ook de
ambulante hulp na Streettriage (buiten kantooruren) door
Ambulante Zorg Twente. Op 1 juli loopt het contract met AZT
af. Zoals aangekondigd willen de 14 gemeenten de afspraken
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Besluit

Samenvatting

2.
Wethouder Duursma-Wigger te machtigen om de
volmacht Enschede voor inkoop van ambulante begeleiding
personen verward gedrag bij Ambulante Zorg Twente te
ondertekenen;

115547

Het ontwerpbestemmingsplan
Jonkershoesweg 11-13, LattropBreklenkamp wordt ter inzage
gelegd.

1.

2.

3.

106239

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Westerhoekweg 10 Denekamp,
Ootmarsumsestraat 43 Denekamp
en Vlierweg 4-6 Tilligte' vast te
stellen.
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In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Jonkershoesweg 11-13, Lattrop-Breklenkamp en zes
weken ter inzage 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.

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 'Buitengebied,
Westerhoekweg 10 Denekamp, Ootmarsumsestraat 43
Denekamp en Vlierweg 4-6 Tilligte’ met de
identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPRVR3LOCATIES-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.BUIBPRVR3LOCATIES-VG01 vast te
stellen;
3.
In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro

met AZT voor ambulante hulp bij Streettriage verlengen. De
afgelopen periode heeft de gemeente Haaksbergen de afspraken
hiertoe met AZT gemaakt.
Voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2020 loop de inkoop
via de gemeente Enschede. Hiertoe wordt een volmacht
afgegeven.
Het ontwerpbestemmingsplan Jonkershoesweg 11-13, LattropBreklenkamp wordt ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan
maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood
regeling één compensatiewoning aan de Jonkershoesweg 11 te
realiseren. Ook wordt er voor de nieuw te bouwen woning een
beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied, Westerhoekweg 10 Denekamp,
Ootmarsumsestraat 43 Denekamp en Vlierweg 4-6 Tilligte' vast
te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om door
middel van de rood voor rood regeling één compensatiewoning
aan de Westerhoekweg 10 en één compensatiewoning aan de
Ootmarsumsestraat 43 te realiseren. Ook wordt er voor de nieuw
te bouwen woningen een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

4.

80537

opwaarderen van de hoofdentree
en de parkeerplaatsen op het
sportterrein cf besluit
gemeenteraad dd 21 april 2020

1.

2.
3.

66022

Het ontwerp bestemmingsplan
'Buitengebied, Oude
Deurningerstraat 4 en 4a en
Beekdorpweg 9 en 11' wordt ter
inzage gelegd.

1.

2.

123697

Het ontwerpbestemmingsplan Het
Hoikinck Weerselo wordt ter
inzage gelegd.
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1.
2.

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 rood voor rood beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe
woningen als bedoeld als welstandsnota ingevolge
artikel 12a Woningwet vast te stellen.
een éénmalige subsidie te verlenen voor een bedrag van
€150.000,-- voor het kalenderjaar 2020 ten behoeve van
het opwaarderen van de hoofdentree en de
parkeerplaatsen op het sportterrein van SDC' 12 in
Denekamp;
om een voorschot te verlenen en te betalen ter hoogte
van € 150.000,--;
om aan de programmamanager het mandaat te verlenen
om de subsidie vast te stellen.

Er wordt een éénmalige subsidie verleend aan Stichting
Promotie en Accommodatie SDC’ 12 ten behoeve van de
opwaardering van de entree en de parkeerplaatsen van het
sportpark aan de Kappelshofweg.

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied, Oude Deurningerstraat 4 en 4a en
Beekdorpweg 9 en 11' en het ontwerp bestemmingsplan
zes weken ter inzage leggen.
Er wordt in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de
Wro geen exploitatieplan ter inzage gelegd, 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 'Buitengebied, Oude
Deurningerstraat 4 en 4a en Beekdorpweg 9 en 11' wordt ter
inzage gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet op basis
van het gemeentelijk KGO beleid in een uitbreiding van de aan
de Oude Deurningerstraat 4-4a gevestigde timmerfabriek. De
investering in ruimtelijke kwaliteit vindt onder andere plaats aan
de Beekdorpweg 9-11.

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Het
Hoikinck 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,

Het ontwerpbestemmingsplan Het Hoikinck, ten behoeve van de
herontwikkeling van het Hoikinck tot 10 nultredenwoningen,
wordt ter inzage gelegd.

van de Wro. Het kostenverhaal is via een
exploitatieovereenkomst verzekerd.
113796

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Westerikweg 8 en Beekdorpweg 9
en 11' 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 'Buitengebied,
Westerikweg 8 en Beekdorpweg 9 en 11' met de
identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPWESTERIKWEG8-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast
te stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPWESTERIKWEG8-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
'Buitengebied, Westerikweg 8 en Beekdorpweg 9 en 11' vast te
stellen.
In het kader van de Schuur voor Schuur-regeling wordt aan de
Beekdorpweg 9 en 11 te Saasveld in totaal 643m2 aan
landschapontsierende bebouwing gesloopt. Door deze sloop van
asbestschuren ontstaat een extra bouwrecht van 371,5m2 aan
bijgebouwen. De extra bouwrechten worden ingezet om aan de
Westerikweg 8 te Saasveld circa 358m2 extra bebouwing te
realiseren. Hiernaast wordt de bestemming van de Westerikweg
8 omgezet van 'Wonen' naar 'Bedrijf - Voormalig agrarisch',
waarmee de huidige bedrijvigheid in bestaande bijgebouwen
wordt gelegaliseerd.

101325

Vaststelling regionale
bodemkwaliteitskaart PFAS en
notitie beleidsregels PFAS

1. De bodemkwaliteitskaart PFAS en de bijbehorende notitie
beleidsregels PFAS vast te stellen;
2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
raadsbrief;
3. De reguliere procedure van de Algemene wet bestuursrecht
te volgen.

De bestaande regionale bodemkwaliteitskaart regio Twente is
uitgebreid met Per Fluor Alkyl Stoffen (PFAS). De Nota
bodembeheer is ook aangevuld met de notitie Beleidsregels
PFAS regiogemeenten Twente. Alle Twentse gemeenten en het
waterschap Vechtstromen gebruiken vanaf nu hetzelfde beleid
voor PFAS voor het ontgraven en het toepassen van grond. Dit
vereenvoudigt het hergebruiken van grond binnen Twente,
verlaagt de kosten voor de gebruikers en draagt bij aan een
duurzaam bodemgebruik. De vaststelling van de aanvullende
bodemkwaliteitskaart met bijbehorende notitie is een definitief
besluit. Binnen zes weken na publicatie kunnen
belanghebbenden een bezwaar indienen over de aanvullende
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bodemkwaliteitskaart met bijbehorende notitie.

66665

Vaststelling van de verordening tot De raad voor te stellen om de ‘Verordening tot eerste wijzing
1e wijziging van de
van de Legesverordening 2020’ vast te stellen conform het als
Legesverordening Dinkelland 2020 bijlage bijgevoegde conceptbesluit.

135816

Nota inbreidingslocaties 2020

Op 13 november 2018 heeft de raad een motie aangenomen over
het invoeren van ‘groene leges’. In het bestuurlijk overleg van
de Noordoost Twentse gemeenten is daarop de wens
uitgesproken om ten aanzien van de groene leges in Dinkelland,
Losser, Oldenzaal en Tubbergen eenzelfde systematiek in te
voeren. Dit heeft geresulteerd in de ‘Notitie Groene Leges
Noordoost Twente’ waarmee de raad op 28 januari 2020 heeft
ingestemd. In de legesverordening is daarom een
teruggaafregeling voor specifieke duurzaamheidsmaatregelen
opgenomen.

In te stemmen met de concept nota inbreidingslocaties 2020 en De concept nota inbreidingslocaties 2020, welke een kader biedt
conform de inspraakverordening het concept beleid 6 weken ter voor de beoordeling van woningbouwplannen binnen de kernen
inzage te leggen.
op inbreidingslocaties, wordt voor inspraak ter inzage gelegd.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juli 2020
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