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151347

Actualisatie Algemene Plaatselijke Het college stelt de raad voor de gewijzigde Algemene
Verordening (APV)
Plaatselijke Verordening gemeente Dinkelland 2021 vast te
stellen. Tevens wordt de raad voorgesteld om de APV
Dinkelland 2015 in te trekken.

Het college heeft een actualisatieslag gemaakt op de APV
waarbij de belangrijkste wijzigingen betrekking hebben op de
volgende onderdelen:

jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen

inwerkingtreding Wet aanpak woonoverlast

bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit
(ondermijning)

openbaar gebruik en verkoop van lachgas, openlijk
drugsgebruik

meer ruimte voor vergunning vrij organiseren klein
evenement

vergunning standplaats en verkoop seizoen producten

VNG aanbevelingen vanaf 2015

154097

Beantwoording schriftelijke vragen redactioneel aanpassen. Vraag 11 een antwoord geven op de
fractie VVD met betrekking tot
vraag.
nieuwe Wet Inburgering

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
VVD met betrekking tot nieuwe wet inburgering middels een
raadsbrief.

155971

Uitgangspunten ombuigingsproces conform en toekomst perspectief Noaberkracht betrekken bij de In de begroting 2021 van de gemeente Dinkelland is aangegeven
uitwerking
dat het college actief op zoek gaat naar structurele financiële
ruimte binnen de bestaande begroting. Ze gaan hierbij vooral op
zoek naar structurele dekking voor een viertal intensiveringen
van beleid (nieuw). In dit voorstel worden de uitgangspunten en
het vervolg van het proces beschreven.

155805

Beantwoording schriftelijke vragen conform
fractie Burgerbelangen Dinkelland
met betrekking tot Duurzame
energie

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Burgerbelangen Dinkelland met betrekking tot Duurzame
energie middels een raadsbrief.

133994

behandeling motie
"Verduurzaming scholen"

Door subsidieverlening kan Konot haar Dinkellandse scholen
verder verduurzamen en wordt bijgedragen aan het terugdringen
van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande klimaat
doelstellingen en wordt invulling gegeven aan de motie
"Verduurzaming scholen".
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