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Openbare besluitenlijst
collegevergadering college
Dinkelland d.d. 1 september 2020

De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 1 september
2020 vast te stellen.

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

143736

Besluit op bezwaarschrift
verwijderen persoonsgegevens

1.
2.
3.

Het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren.
Het bezwaar buiten zitting af te doen.
De betrokkene schriftelijk op de hoogte te stellen van
het besluit.
Voldoen aan het verzoek om de gevraagde
persoonsgegevens te verwijderen.

Het bezwaarschrift richt zich tegen het besluit op een
verwijderingsverzoek in het kader van de AVG om
persoonsgegevens niet direct te verwijderen maar pas na afloop
van de door ons gestelde bewaartermijn.
Het bezwaar wordt ontvankelijk en gegrond verklaard en het
verwijderingsverzoek zal worden gehonoreerd.
Het bezwaar kan worden behandeld zonder tussenkomst van de
bezwaarschriftencommissie.

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Lattrop, Dorpsstraat 23' en zes weken ter inzage leggen;
In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan ter inzage te leggen, omdat er

Het ontwerpbestemmingsplan 'Lattrop, Dorpsstraat 23', ten
behoeve van de bouw van een woning, wordt ter inzage gelegd.
Op de locatie is in de huidige situatie een opslagloods gevestigd,
welke gesloopt zal worden. Met de bestemmingsplanprocedure
wordt mogelijk gemaakt dat op de locatie een

4.
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Het ontwerpbestemmingsplan
'Lattrop, Dorpsstraat 23' wordt ter
inzage gelegd

1.
2.
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sprake is van een situatie als bedoeld is artikel 6.12,
levensloopbestendige woning met bijgebouw, bedoeld voor
tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten. senioren of starters, kan worden gerealiseerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020
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