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Openbare besluitenlijst
collegevergadering college
Dinkelland d.d. 27 oktober 2020

De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 27 oktober
2020 vast te stellen

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

148231

Deelname experiment centraal
tellen voor de Tweede
Kamerverkiezingen 2021

De gemeenteraad voor te stellen deel te nemen aan het
De gemeenteraad heeft besloten om deel te nemen aan het
"experiment centraal tellen voor de Tweede Kamerverkiezingen "experiment centraal tellen voor de Tweede Kamerverkiezingen
2021".
2021".

149394

Beleidsregel terugvordering
inkomensvoorzieningen
Dinkelland 2020

1.
2.
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De Beleidsregel terugvordering inkomensvoorzieningen
Dinkelland 2020 vast te stellen
De Beleidsregels terugvordering
inkomensvoorzieningen Dinkelland 2016 in te trekken.

Het college heeft de "Beleidsregel terugvordering
inkomensvoorzieningen Dinkelland 2020" vastgesteld.
Er heeft in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
(BBZ)een tweetal wijzigingen plaatsgevonden. Deze
wijzigingen hadden betrekking op het feit dat:
1.
tot 2020 terugvordering eerst een verplichting was. Deze
is per 1-1-2020 gewijzigd in een "kan" bepaling;
2.
een aantal terugvorderingsbepalingen uit de BBZ zijn
gehaald.
Deze wijzigingen zijn geïntegreerd in de bestaande

beleidsregels.
Naast bovengenoemde wijzigingen heeft er ook nog een
wijziging plaatsgevonden met betrekking tot de beslagvrije voet.
Dit op basis van de (nieuwe) wetgeving vereenvoudiging van de
beslagvrije voet.
Het percentage van de beslagvrije voet is gewijzigd van 90 naar
95 van de geldende bijstandsnorm/norm inkomensvoorziening
inclusief eventuele toeslag en inclusief vakantietoeslag.
In verband met de hierboven genoemde wijzigen heeft het
college de "Beleidsregels terugvordering
inkomensvoorzieningen Dinkelland 2016 ingetrokken".
153536

Convenant Huis van Herstel

1. In te stemmen met het convenant Huis van Herstel en
daarmee de deelname van de gemeente Dinkelland als
ketenpartner van het Huis van Herstel te bekrachtigen.
2. Kennis te nemen van het Plan van aanpak Huis van Herstel.
3. Wethouder CME Duursma-Wigger te machtigen om namens
de gemeente Dinkelland het convenant Huis van Herstel te
ondertekenen.

Gemeenten hebben een taak in de nazorg voor ex gedetineerden.
Samen met het ministerie van Justitie en de
reclasseringsorganisaties hebben ze dezelfde ambitie: minder
recidive en een veiligere samenleving met minder criminaliteit,
minder slachtoffers en minder maatschappelijke overlast.
Ze hebben belang bij een succesvolle terugkeer van
gedetineerden in de samenleving.
De complexe doelgroep en de grote hoeveelheid betrokken
organisaties op casusniveau is voor de PI Almelo en de
reclasseringsorganisaties aanleiding om samen met de Twentse
gemeenten een intensieve samenwerking aan te gaan in de vorm
van een beperkt beveiligde afdeling. Het doel is om vroegtijdig,
trajectmatig, methodisch, in samenwerking met andere
professionals en samen met de gedetineerde burger te werken
aan een succesvolle terugkeer van de gedetineerde naar de
samenleving. Herstel, continuïteit van zorg en begeleiding op
maat staan centraal, met als doel een delictvrije toekomst en
daarmee minder maatschappelijke kosten.

153486

Schriftelijke vragen:
toegankelijkheid Singraven

De schriftelijke vragen van de fractie Burgerbelangen
Dinkelland met betrekking tot de toegankelijkheid van
Landgoed Singraven, middels bijgaande raadsbrief te
beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Burgerbelangen Dinkelland met betrekking tot de
toegankelijkheid van Landgoed Singraven, middels een
raadsbrief.

152051

vaststellen bestemmingsplan
"Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo
en Stopelweg 3 Saasveld" vast te

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

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
‘Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo en Stopelweg 3 Saasveld’
ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het
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stellen.

(Bro) de papieren en de digitale versie van het
bestemmingsplan ‘Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo en
Stopelweg 3 Saasveld’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPENKTM6STOPEL3-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.BUIBPENKTM6STOPEL3-VG01 vast te
stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen
exploitatieplan vast te stellen;
4. het Rood voor Rood beeldkwaliteitsplan als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet ongewijzigd
vast te stellen.

153704

Het ontwerpbestemmingsplan
1.
'Buitengebied, Wiemselweg 19,
Langedijk 8 en Alofssteeg 2' wordt
ter inzage gelegd.
2.

151067

vaststellen bestemmingsplan
De raad wordt voorgesteld om:
"Buitengebied, Stroothuizerweg 37 1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
Denekamp"
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit

2.

3.
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In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied, Wiemselweg 19, Langedijk 8 en
Alofssteeg 2' en het plan zes weken ter inzage leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied,
Stroothuizerweg 37 Denekamp’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPSTROOTHUIZW37-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast
te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPSTROOTHUIZW37-VG01 vast
te stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro

mogelijk om op basis van de rood voor rood regeling een extra
woning te realiseren aan de Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo. Ook
wordt er voor de nieuw te bouwen woning een
beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Er hoeft geen exploitatieplan
vastgesteld te worden.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Wiemselweg 19,
Langedijk 8 en Alofssteeg 2', ten behoeve van een Rood voor
Rood-plan, wordt ter inzage gelegd.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
"Buitengebied, Stroothuizerweg 37 Denekamp" vast te stellen.
Met het plan worden diverse nevenactiviteiten bij Schaapskooi
Stroothuizen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

geen exploitatieplan vast te stellen.
153475

Ontwikkelingen inzameling PMD

1.

2.
3.

145568

Kadernota Integraal
Risicomanagement en
Weerstandsvermogen 2020

1.
2.

3.

in te stemmen met de inhoud van de memo
Ontwikkelingen inzameling Plastic Metalen en
Drankkartons;
in te stemmen met het Plan van aanpak verbetering
kwaliteit Plastic Metalen en Drankkartons;
de raad te informeren aan de hand van bijgevoegde
raadsbrief.

Vanaf 1 juli zijn wij gestart met een nieuw contract rond de
inzameling, verwerking en sortering van het ingezamelde PMD.
De gemeente is alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling.
De sortering en verwerking ligt nu bij de Verpakkingsketen BV
VPKT. Op basis van het “Beoordelingsprotocol PMD” werden
wij vanaf 1 juli geconfronteerd met hoge afkeur van de PMD
vrachten. De gevolgen daarvan waren op het moment van het
opstellen van de begroting 2021 niet bekend. Om die reden is de
bijgevoegde memo "Ontwikkelingen inzameling PMD" en "Plan
van aanpak verbetering kwaliteit PMD" opgesteld om de raad
aan de hand van een raadsbrief te infomeren.

In te stemmen met de kadernota Integraal
Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020
De kadernota Integraal Risicomanagement en
Weerstandsvermogen 2020 ter vaststelling voor te
leggen aan de raad.
Het stappenplan Risicomanagement 2015 in te trekken

Risicomanagement omvat alles wat we doen om risico’s, kansen
en onzekerheden in beeld te brengen en te
beheersen. Risicomanagement moet onze organisatie in staat
stellen doelstellingen optimaal te realiseren.
Dit impliceert prioriteiten stellen en sommige risico’s bewust
accepteren. Daartoe is het noodzakelijk gedetailleerd inzicht te
hebben in alle risico’s die samenhangen met alle gemeentelijke
activiteiten en processen.
De uitdaging is om het risicomanagement niet alleen onbewust
onderdeel van ons werkproces te laten zijn maar risico’s en
kansen en de wijze waarop we daarmee om willen gaan juist ook
expliciet en transparant te betrekken bij de realisatie van onze
doelen als ook bij bestuurlijke besluitvorming
Hierbij is een voortdurende balans tussen de systeemwereld en
de leefwereld van groot belang.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 november 2020
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