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Openbare besluitenlijst
collegevergadering college
Dinkelland d.d. 13 oktober 2020

De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 13 oktober
2020 vast te stellen.

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

151046

Reserve bedrijfsvoering
Noaberkracht

1.

Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2019 van
Noaberkracht Op 29 juni 2020 is door de gemeenteraad van
Dinkelland een amendement aangenomen betreffende de reserve
bedrijfsvoering Noaberkracht. De uitwerking van dit
amendement is opgenomen in de bijgevoegde notitie en leidt
mogelijk tot een verlaging van de maximale omvang (het
plafond) van deze reserve naar 2,5% van de personele lasten
binnen Noaberkracht. Deze maximale omvang komt op basis
van de huidige stand van zaken overeen met een maximale stand
van de reserve van € 650.000 wat betekent dat er sprake zou zijn
van een surplus van € 338.000. Dit surplus zou dan volgens het
verrekenmodel teruggestort aan de beide deelnemende
gemeenten

2.

3.

4.
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In te stemmen met de notitie reserve bedrijfsvoering
Noaberkracht
De notitie reserve bedrijfsvoering Noaberkracht te laten
agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het
bestuur van Noaberkracht
Na instemming door het bestuur van Noaberkracht
opdracht te geven een nieuwe beleidsnota reserves en
voorzieningen Noaberkracht op te stellen
Na instemming door het bestuur van Noaberkracht de
gemeenteraad van Dinkelland te informeren

150426

Communicatie Eén Toegang

1.
2.

3.

4.

5.

149370

Gemeenschappelijke regeling
Centrumgemeente Enschede
Beschermd Wonen per 1 januari
2022

1.

2.
3.
4.

Het communicatieplan met uitgangspunten vast te
stellen.
In te stemmen met het scenario om de communicatie
onder 1 naam met toevoeging van naam betrokken partij
uit te voeren.
In te stemmen met het scenario om de
verantwoordelijkheid van communicatie bij één
organisatie te beleggen.
In te stemmen met de naam 'Schakel' en het daarbij
horende logo en huisstijl voor één toegang sociaal
domein.
De gemeenteraad over de naam en communicatie
Schakel te informeren, middels bijgevoegde raadsbrief.

Met ingang van 1 januari 2021 gaat voor inwoners één toegang
(werknaam) van start. Middels een afstemmingstraject is er
samen met verscheidene partners en door de adviesraden
gekozen voor de naam ‘Schakel’ met bijbehorend logo en
bijpassende huisstijl. Met het communicatieplan is de richting
vastgesteld voor communicatie naar inwoners, ketenpartners én
medewerkers.

Een voorgenomen besluit te nemen om deel te nemen
aan de gemeenschappelijke regeling Enschede
Beschermd Wonen.
Het instrument centrumgemeente te kiezen als vorm
binnen de Wet gemeenschappelijke regeling.
In te stemmen met de concept centrumgemeenteregeling
Enschede Beschermd Wonen.
Op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet
gemeenschappelijke regelingen het voorgenomen
besluit voor te leggen aan de gemeenteraad met het
verzoek om toestemming te verlenen voor deelname aan
de gemeenschappelijke regeling Centrumgemeente
Enschede Beschermd Wonen.

Gemeenten staan voor de opgave om Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang toekomstbestendig te organiseren en
inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang vallen nu nog onder de
verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. Vanaf
2021 verschuift de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen
van centrumgemeente Enschede naar alle gemeenten: Borne,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente,
Losser en Oldenzaal. Deze gemeenten hebben afgesproken om
in de toekomst de bovenlokale samenwerking op het gebied van
Beschermd Wonen te blijven voortzetten. Hiervoor gaan de
gemeenten per 1 januari 2022 een gemeenschappelijke regeling
centrumgemeente Enschede beschermd wonen aan.

151298

Schriftelijke vragen:
Afvalscheiding in afvalcontainers

De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
betrekking afvalscheiding in afvalcontainers, middels bijgaande Lokaal Dinkelland met betrekking tot afvalscheiding in
raadsbrief te beantwoorden.
afvalcontainers middels een raadsbrief.

150771

Schriftelijke vragen: OZB

De schriftelijke vragen van de fractie Burgerbelangen
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Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie

Dinkelland met betrekking tot de woningmarkt en OZB,
middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden.

Burgerbelangen Dinkelland met betrekking tot de woningmarkt
en OZB middels een raadsbrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 2020
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