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Het ontwerpbestemmingsplan
"Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo
en Stopelweg 3 Saasveld" wordt
ter inzage gelegd

1.

Het ontwerpbestemmingsplan "Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo
en Stopelweg 3 Saasveld" wordt ter inzage gelegd. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk om op basis van rood voor
rood regeling één extra woning te realiseren aan de
Enktermorsweg 4a, 6, 6a te Agelo. Om te kunnen voldoend aan
de sloopnorm is er een tweede slooplocatie bij het plan
betrokken, Stopelweg 3 te Saasveld. Voor de nieuw te bouwen
woning wordt een beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Er
hoeft geen exploitatieplan ter inzage gelegd te worden.

2.

3.

143016

raadsvragen burgerbelangen
Dinkelland inzake woonplicht

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo en Stopelweg 3
Saasveld" en het plan 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.

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de fractie burgerbelangen Dinkelland met
betrekking tot woonplicht, middels bijgaande raadsbrief
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Het college heeft ingestemd met de antwoorden op de
schriftelijk gestelde vragen door de fractie burgerbelangen
Dinkelland met betrekking tot woonplicht.

141972

Onderzoek toekomstig
samenwerken Participatiewet
Dinkelland, Oldenzaal en
Tubbergen

1.

De bestuursopdracht Onderzoek toekomstig
samenwerken Participatiewet Dinkelland, Oldenzaal en
Tubbergen vast te stellen

Recent heeft het college besloten de
samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid AlmeloDinkelland-Tubbergen met 1 jaar te verlengen tot 1 januari
2022. In deze periode wil het college verder onderzoek doen
naar en een besluit nemen over het toekomstige
uitvoeringsmodel Participatiewet, inclusief Wsw, vanaf 1 januari
2022.
Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de uitvoering van de
Participatiewet samen met andere gemeenten. Hierin wil het
college de samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met de
gemeenten Tubbergen en Oldenzaal. Hiervoor is de bijgaande
bestuursopdracht opgesteld. Met de uitwerking hiervan kan het
college uiterlijk 1 december 2020 een besluit nemen over een
samenwerking bij de uitvoering van de Participatiewet met
Tubbergen en Oldenzaal.

132013

Besluit tot Intrekking verordening
belangenbehartiging
arbeidsinpassing en
inkomensvoorziening gemeente
Dinkelland.

De raad voor te stellen:

de verordening "Belangenbehartiging arbeidsinpassing
en inkomensvoorziening gemeente Dinkelland" in te
trekken

De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente
Dinkelland" aan te passen door Klientenraad Almelo te
vervangen door Adviesraad Sociaal Domein, Wmo-Lab.

142578

Jaarverantwoording Kinderopvang De raad voor te stellen:
2019

de verordening "Belangenbehartiging arbeidsinpassing
en inkomensvoorziening gemeente Dinkelland" in te
trekken

De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente
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Het college heeft besloten de raad ingaande 1 januari 2021 het
volgende voorgesteld:

de verordening "Belangenbehartiging arbeidsinpassing en
inkomensvoorziening gemeente Dinkelland"in te trekken
met als gevolg dat de samenwerking met de Klientenraad
Almelo wordt beëindigd.

de "Re-integratieverorderning Participatiewet gemeente
Dinkelland aan te passen door de Klientenraad Almelo te
vervangen door Adviesorgaan Sociaal Domein, WmoLab.
Het Adviesorgaan Sociaal Domein, Wmo Lab is degene die het
college gevraagd en ongevraagd advies zal gaan geven op zaken
vanuit de Participatiewet.
Vóór 1 oktober 2020 moet de gemeente de Jaarverantwoording
Kinderopvang 2019 indienen bij de Inspectie van het onderwijs.
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het
toezicht in de kinderopvang en de handhaving hierop. De GGD
is aangewezen als instantie die het feitelijke toezicht uitvoert. De
Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 is gebaseerd op de

Dinkelland" aan te passen door Klientenraad Almelo te gegevens die de gemeente en de GGD heeft vastgelegd in (de
vervangen door Adviesraad Sociaal Domein, Wmo-Lab. database) het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de
Gemeenschappelijk Inspectie Ruimtes Handhaven (GIR).
143407

Openbare besluitenlijst
collegevergadering college
Dinkelland d.d. 25 augustus 2020

De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 25 augustus
2020 vast stellen.

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2020
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