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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 15 september
collegevergadering college
2020 vast te stellen.
Dinkelland d.d. 22 september 2020

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

144835

vaststellen bestemmingsplan Rood De raad wordt voorgesteld om:
Voor Rood 4 locaties Rossum En
1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
Denekamp
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Rood Voor
Rood 4 Locaties, Rossum En Denekamp’ en het rood voor rood
beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen. De plannen maken
de uitvoering van een rood voor rood project mogelijk.

2.
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ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan ‘Rood Voor Rood 4
Locaties, Rossum En Denekamp’ met de
identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPRVR4LOCATIES-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te
stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode

Samenvatting

3.

4.
5.
143780

Het ontwerpbestemmingsplan
Denekamp, Hopmanstraat 30
wordt ter inzage gelegd.

1.

2.

145602

Vaststellen bestemmingsplan
"Nordhornsestraat, Denekamp"

NL.IMRO.1774.BUIBPRVR4LOCATIES-VG01 vast te
stellen;
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 beeldkwaliteitsplan als bedoeld als welstandsnota
ingevolge artikel 12a Woningwet vast te stellen.
om de zienswijze deels over te nemen.
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Denekamp, Hopmanstraat 30 en voor een periode van
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.

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 ‘Nordhornsestraat,
Denekamp’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.DENBPNORDHST-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.DENBPNORDHST-VG01 vast te
stellen;
3.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
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Het ontwerpbestemmingsplan Denekamp, Hopmanstraat 30, ten
behoeve van de realisatie van zes rijwoningen, wordt ter inzage
gelegd.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
"Nordhornsestraat, Denekamp" vast te stellen. 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.

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.
127920

Uitgiftecriteria niet functioneel
Openbaar Groen

De raad voor te stellen om:
1.
De uitgiftecriteria niet functioneel openbaar groen vast
te stellen en toe te voegen aan het Kwaliteitsplan
Openbaar Groen en op de voorgeschreven wijze te
publiceren;
2.
De volgende beleidsnotities in te trekken:

de nota "Kiezen voor Kwaliteit" met de bijbehorende
kwaliteitsniveau's en hotspots;

de "Kwaliteitsgids Integraal Beheer Openbare Ruimte
Dinkelland Tubbergen";

Gemeentelijk Groenplan Dinkelland.

Op 29 juni 2020 heeft de raad het Kwaliteitsplan Openbaar
Groen en Speelvoorzieningen KOG vastgesteld. In het KOG is
ook een hoofdstuk opgenomen over de uitgifte van het niet
functioneel openbaar groen. Voor meer duidelijkheid voor de
inwoners worden nu uitgiftecriteria niet functioneel openbaar
groen toegevoegd aan het Kwaliteitsplan Openbaar Groen.
Tevens worden een aantal oude beleidsnotities ingetrokken.

145567

Schriftelijke vragen: NAM
injectielocatie Rossum

De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks met
betrekking tot NAM injectielocatie in Rossum, middels
bijgaande raadsbrief te beantwoorden.

Het college heeft de door de fractie GroenLinks schriftelijk
gestelde vragen met betrekking tot NAM injectielocatie in
Rossum, middels een raadsbrief beantwoord.

144252

Straatnamen uitbreidingsplan
Spikkert 3, Weerselo

De straatnaam 'Erve Lumet', 'Erve Marijnenboer' en 'Erve
Mulderboer' vast te stellen, conform de bij dit besluit horende
situatietekening.

Omdat er bij de ontwikkeling van 't Spikkert fase 3 wat
wijzigingen zijn geweest moeten de reeds toegekende
straatnamen opnieuw worden vastgesteld.
De ligging van deze 3 straten is namelijk gewijzigd waardoor
deze vervolgens gewijzigd moet worden in de BAG.
De woningen die gebouwd zullen worden, kunnen nu voorzien
worden van een correcte adressering.

145019

Beantwoording schriftelijke vragen de schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
fractie Lokaal Dinkelland met
betrekking tot voormalig gemeentehuis te Weerselo, middels
betrekking tot voormalig
bijgaande raadsbrief te beantwoorden.
gemeentehuis Weerselo

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Lokaal Dinkelland met betrekking tot voormalig gemeentehuis
Weerselo middels een raadsbrief.

52066

straatnaamgeving Het Hoikinck,
Weerselo

Omdat er op de locatie waar voorheen 'het Hoikinck' was
gevestigd nieuwbouw is gepland en daarbij een nieuwe straat
wordt aangelegd, moet hieraan een straatnaam (openbare

De nieuwe straatnaam 'Het Hoikinck' met als onderschrift
'Havezathe Dulder 1300-1810' vast te stellen, conform de bij
dit besluit horende situatietekening.
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ruimtenaam) worden toegekend. Deze naam is tot stand
gekomen na overleg met de dorpsraad Weerselo.
De woningen die gebouwd zullen worden, kunnen nu voorzien
worden van een correcte adressering.
145644

Tweede programmajournaal 2020
Dinkelland

1.

2.

Het tweede programmajournaal 2020 van de gemeente
Dinkelland vast te stellen en via een afzonderlijk
raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Het voordelige saldo van dit tweede programmajournaal
2020 van € 662.000 te storten in de algemene reserve

Dit programmajournaal is opgebouwd volgens de indeling van
de begroting 2020 en vindt daarmee voor het ambitiedeel zijn
grondslag in het Maatschappelijk Effecten Plan. Het begint met
de stand van zaken van de ambities. De stand van zaken van
deze ambities gaat zowel over de inhoudelijke voortgang als
over de financiën. Voor het overzicht en de inzichtelijkheid
worden de financiële afwijkingen uit het ambitiedeel ook
meegenomen in het financiële hoofdstuk. Voor wat betreft de
basisbegroting wordt in de programma's op de inhoudelijke
stand van zaken ingegaan. De eventuele financiële afwijkingen
hebben zijn opgenomen in het financiële hoofdstuk. Daarnaast is
in dit 2e programmajournaal ook gekeken naar een aantal
belangrijke trends en ontwikkelingen. Het moge duidelijk zijn
dat vooral de gevolgen van de coronacrisis van belang zijn.
De financiële gevolgen die over de eerste acht maand bekend
zijn hebben we opgenomen in het financiële hoofdstuk. Hier zijn
ook de financiële gevolgen van het eerste compensatiepakket
van de rijksoverheid in beeld gebracht. Dit levert op basis van de
huidige stand van zaken een voordeel op. Dit voordeel
reserveren we in de vorm van een stelpost. In hoeverre deze
ruimte ook inderdaad aangewend moet worden zal de komende
maanden moeten blijken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 september 2020
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