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Openbare besluitenlijst
collegevergadering college
Dinkelland d.d. 20 oktober 2020

De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 20 oktober
2020 vast te stellen.

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

147481

Aanbieding Concept Beleidsplan
VRT 2021-2024, incl. Regionaal
Risicoprofiel en Dekkingsplan
Brandweer

1.

Op basis van de Wet veiligheidsregio’s stelt het Algemeen
bestuur Veiligheidsregio Twente ten minste eenmaal in de vier
jaar een beleidsplan op, waarin het beleid is vastgelegd ten
aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Dit beleidsplan is
gebaseerd op een vastgesteld risicoprofiel. Het college heeft
kennis genomen van dit beleidsplan en heeft de gemeenteraad
voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

2.
3.

152151

Kennis te nemen van het concept Beleidsplan
Veiligheidsregio Twente 2021-2024, incl. Regionaal
Risicoprofiel en Dekkingsplan Brandweer
De gemeenteraad kennis te laten nemen van het concept
Beleidsplan
De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijzen in te
dienen bij Veiligheidsregio Twente inzake het
Beleidsplan Veiligheidsregio Twente.

Beantwoording schriftelijke vragen De schriftelijke vragen van de fractie CDA met betrekking tot
fractie CDA met betrekking tot
eenzaamheid onder jongeren en ouderen, middels bijgaande
eenzaamheid onder jongeren en
raadsbrief te beantwoorden.
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Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
CDA met betrekking tot eenzaamheid onder jongeren en ouderen
middels een raadsbrief.

ouderen
152146

Schriftelijke vragen: Wmo cijfers

De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
betrekking tot de Wmo cijfers, middels bijgevoegde raadsbrief
te beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Lokaal Dinkelland met betrekking tot de Wmo cijfers middels
een raadsbrief.

146311

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Oude Deurningerstraat 4 en 4a 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, Oude
Deurningerstraat 4 en 4a en Beekdorpweg 9 en 11' met
de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNSTR4A-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te
stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNSTR4A-VG01 vast te
stellen;
3.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied, Oude Deurningerstraat 4 en 4a
en Beekdorpweg 9 en 11' vast te stellen. Het 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.

148657

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan “Het Hoikinck”
vast te stellen.

De raad wordt voorgesteld om:
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Het
1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
Hoikinck’ vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de
realisatie van 10 nultredenwoningen mogelijk.
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan ‘Het Hoikinck’ met de
identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPHETHOIKINCK-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.WEEBPHETHOIKINCK-VG01 vast te
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3.

stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

148733

Schriftelijke vragen parkeerdruk
Ootmarsum

De schriftelijke vragen van de fractie CDA met betrekking tot
"parkeerdruk Ootmarsum", middels bijgaande raadsbrief te
beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
CDA met betrekking tot "parkeerdruk Ootmarsum" middels een
raadsbrief.

150714

Advies AB-vergadering Regio
Twente 28-10-2020

2.

Op 28 oktober 2020 komt het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente in vergadering bijeen om besluiten te nemen over een
aantal regionale onderwerpen. Het college heeft over de
verschillende voorstellen een standpunt ingenomen.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
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de brieven van de gemeente Hellendoorn over de
Agenda van Twente alsmede de reactie van het dagelijks
bestuur (DB) van de Regio Twente daarop voor
kennisgeving aan te nemen;
kennis te nemen van het besluit van de provincie
Overijssel om de Regio Twente onder repressief toezicht
te plaatsen;
kennis te nemen van de brief van het presidium van de
Twenteraad aan het DB
kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage over
2020;
in te stemmen met de wijzigingen van de
programmabegroting 2020, 2021 en verder;
in te stemmen met de keuze voor scenario 2 voor het
inrichten van de werkorganisatie Twente Board
Development en de basisinfrastructuur;
in te stemmen met de concepttekst van de Statuten
stichting Twente Board en die voor het kenbaar kunnen
maken van wensen en bedenkingen voor te leggen aan
de gemeenteraden.
het DB verzoeken de bestuursovereenkomst op een
aantal punten te verhelderen/aan te passen.
a. in te stemmen met het voorstel Recreatieve
Voorzieningen en Vrijetijdseconomie; b. het DB te
verzoeken gelijktijdig met het agenderen van de

11.

12.
13.

14.

concept-bedrijfsvoeringsregeling (voorzien op 16
december 2020) een overzicht te verstrekken van de
financiële gevolgen van het onderbrengen van het
taakveld Recreatieve Voorzieningen in een
bedrijfsvoeringsorganisatie;
de brief "Stand van zaken uitwerking hoofdlijnenbesluit
Versterking regionale samenwerking door focus en
eenvoud” voor kennis aan te nemen;
in te stemmen met de notitie Transitie Coalitions of the
Willing;
niet in te stemmen met het voorstel Bestemming
middelen Proof of Concept Fonds (PoC-fonds) en
vrijval van de Agenda van Twente maar te betrekken bij
de financiële implicaties van de transitie van de Regio
Twente ;
het DB te verzoeken een integraal overzicht van de
financiële implicaties van de transitie van de Regio
Twente op te stellen en te agenderen voor de ABvergadering van 16 december 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2020
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