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162671

Carbidschieten 2020 en wijziging
APV Dinkelland

Carbidschieten valt niet onder het door het kabinet
aangekondigde vuurwerkverbod. In relatie tot Covid-19 is het
risico bij carbidschieten, naast verstoringen van de openbare
orde en "reguliere" risico's, dat de coronaregels niet worden
nageleefd. Een ander risico is dit jaar een toename van het aantal
(onervaren) carbidschieters. De verkoop van carbid is reeds
gestegen. Carbid wordt door velen gezien als vervanger van
vuurwerk met daarbij het risico op een toenemend aantal
slachtoffers door het onveilig afschieten van carbid. Daarom is
besloten het carbidschieten strikter te reguleren in 2020 en alleen
op 31 december tussen 10.00 -16.00 uur buiten de bebouwde
kom toe te staan met inachtneming van de Covid-regels. Het
college heeft besloten de raad voor te stellen de Algemene
Plaatselijke Verordening te wijzigen in deze en vast te stellen.

1.
2.

3.
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Carbid schieten te reguleren op basis van "Nee, tenzij..".
Eén Twentse lijn te hanteren in het kader van
eenduidigheid, communicatie en handhaving conform
besluit van het regionaal crisisteam van 16 november
2020.
De raad voor te stellen om de huidig geldende
Algemene Plaatselijke Verordening te vervangen en te
wijzigen conform het voorstel: dat betekent concreet:
het tijdsblok voor vrijstelling te beperken tot de periode
van daglicht op oudejaarsdag: 31 december van 10.00
uur tot 16.00 uur.
Een meldingsplicht in te stellen waarin melder (digitaal)

Samenvatting

aangeeft onder welke omstandigheden geschoten gaat
worden. En dat de melder zich conformeert aan de
Covid-19 regels.

De vrijstelling voor carbidschieten alleen te verlenen
buiten de bebouwde kom met een bus met een inhoud
van ten hoogste 30 liter.

nieuwe afstandseisen ten aanzien van woonbebouwing,
inrichtingen voor de intramurale zorg, voorzieningen
voor het houden van dieren en
vogelbeschermingsgebieden.
4. Afspraken te maken in de lokale driehoek met betrekking tot
handhaving en vanuit het regieteam handhaving van de
Veiligheidsregio Twente extra toezichtscapaciteit in te zetten op
de controle van de naleving.
161144

Parameters CAK Wmo 2021
gemeente Dinkelland

De lokale parameters voor de eigen bijdrage Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) voor 2021
als volgt vast te stellen:
1.
de maximale eigen bijdrage ook in 2021 op te leggen;
2.
de doelgroep minima (inwoners met een inkomen tot
120% van de bijstandsnorm) ook in 2021 nog uit te
blijven sluiten voor het betalen van de eigen bijdrage.

Jaarlijks stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) de standaardparameters vast. Het college heeft,
aanvullend op de standaardparameters, de vrijheid om lokaal
invulling te geven aan eigen parameters. Deze lokale parameters
bepalen de hoogte van de eigen bijdrage voor 2021. Het college
heeft daarop besloten de eigen parameters voor het heffen van de
eigen bijdrage Wmo voor 2021 en verder vast te stellen. De
lokale invulling bestaat uit:

het opleggen van de maximale eigen bijdrage;

de doelgroep minima (inwoners met een inkomen tot
120% van de bijstandsnorm) ook in 2021 uit te blijven
sluiten voor het betalen van de eigen bijdrage.

160862

Kosten Schakel; communicatie en
frontoffice

1.
In te stemmen met de voorgestelde verdeling van de
kosten van Schakel; de éénmalige kosten te dekken uit het
budget uitvoeringsplan sociaal domein en de structurele kosten
uit het structurele budget vrij toegankelijke voorzieningen.
2. In te stemmen met het aanstellen van een
communicatiemedewerker voor 6 uur per week voor de
Schakel Dinkelland.
3. Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) en
Wijkracht om niet gebruik te laten maken van de ruimte op de

Het college heeft ingestemd met het aanstellen van een
communicatiemedewerker voor werkzaamheden ten behoeve
van de communicatie rondom de Schakel voor 6 uren per week.
De overige 6 uren communicatiemedewerker worden bekostigd
door de gemeente Tubbergen.
Het college heeft besloten om Stichting Welzijn Tubbergen
Dinkelland (SWTD) en Wijkracht om niet gebruik te laten
maken van de ruimte op de benedenverdieping in het
gemeentehuis van Dinkelland ten behoeve van de frontoffice van
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benedenverdieping in het gemeentehuis van Dinkelland ten
behoeve van de frontoffice van de Schakel voor een periode
van twee jaar, of zoveel korter wanneer de verbouwing van het
gemeentehuis gereed is en SWTD en Wijkracht hun huidige
accommodaties kunnen verlaten.

de Schakel voor een periode van twee jaar, of zoveel korter
wanneer de verbouwing van het gemeentehuis gereed is en
SWTD en Wijkracht hun huidige accommodaties kunnen
verlaten.

155180

Adviseurs samenlevingsgericht
werken

Ter versterking van het samenlevingsgericht werken instemmen
met het formaliseren van de rol van adviseur
samenlevingsgericht werken voor een pilot-periode van 2 jaar
en hiervoor de benodigde beschikbare middelen ad. 36.000
euro beschikbaar te stellen vanuit de middelen 'menselijke
toolbox'.

Vijf jaar geleden zijn we begonnen met MijnDinkelland!
Samenwerken met inwoners aan het leefbaar houden van kernen.
Dat blijkt te werken: kernen zijn actief en er komen mooie
projecten tot stand. Als gemeente staan we dichterbij de
inwoners. Toch kan het samenwerken met inwoners in onze
organisatie versterkt worden. Het is de uitdaging om de hele
organisatie te inspireren om meer samenlevingsgericht te
werken. Het is een manier van werken, dat om een bepaalde
houding en gedrag vraagt, van iedereen. We doen het samen. Het
is onze manier van doen, van dienst verlenen.
Om het samenlevingsgericht werken te versterken in de
organisatie wordt de rol van adviseur samenlevingsgericht
toegevoegd aan communicatie. De adviseurs bieden
ondersteuning aan medewerkers op het gebied van
samenlevingsgericht werken bij verschillende projecten,
processen en initiatieven.

157558

(Her)benoemingen Raad van
Toezicht Consent

1. In te stemmen met de herbenoeming van dhr. H.T.M.
Ritzen als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting
Consent.
2. In te stemmen met de benoeming in de functie van
vicevoorzitter van mevr. L. Bakker-Brusse van de Raad van
Toezicht van Stichting Consent.

Dhr. Ritzen wordt door de RvT voorgedragen voor
herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar in de
functie van voorzitter.
Daarnaast wordt het lid, mevr. L. Bakker-Brusse benoemd in de
functie van vicevoorzitter.
Met de herbenoeming door de betrokken Colleges van B&W
blijft de Raad van Toezicht op sterkte en wat betreft
samenstelling ongewijzigd.
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157319

Het ontwerpbestemmingsplan
Gunnerstraat 10 Weerselo wordt
ter inzage gelegd

1.

2.

145605

Het ontwerpbestemmingsplan
"Buitengebied, Twelweg 11,
Ekelhofsveldweg 6 en
Ootmarsumsestraat 60" wordt ter
inzage gelegd.

1.

2.
3.

152157

Afvalstoffenverordening gemeente 1.
Dinkelland 2021
2.

in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Gunnerstraat 10 Weerselo" en zes weken ter inzage
leggen;
In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan "Gunnerstraat 10 Weerselo" wordt
ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een
woning mogelijk op een locatie van een voormalig winkelpand.

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Buitengebied, Twelweg 11, Ekelhofsveldweg 6 en
Ootmarsumsestraat 60" en het plan 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;
Conform de inspraakverordening een
ontwerpbeeldkwaliteitsplan als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet ter
inzage te leggen.

Het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Twelweg 11,
Ekelhofsveldweg 6 en Ootmarsumsestraat 60" wordt ter inzage
gelegd. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om door
middel van de rood voor rood regeling één compensatiewoning
aan de Twelweg 11 te Rossum te realiseren en één
compensatiewoning aan de Ootmarsumsestraat 60 te Denekamp.
Ook wordt er voor de nieuw te bouwen woningen een
beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

In te stemmen met de concept Afvalstoffenverordening
gemeente Dinkelland 2021, zoals opgenomen in de
bijlage;
de concept Afvalstoffenverordening gemeente
Dinkelland 2021 in het kader van inspraak op de
voorgeschreven wijze ter inzage te leggen.

Gelet op de sterk in ontwikkeling zijnde afvalstoffenmarkt dient
een nieuwe afvalstoffenverordening vastgesteld te worden. Deze
verordening dient het belang van de bescherming van het milieu,
met inbegrip van een doelmatig afvalstoffenbeheer. Het belang
daarvan neemt toe omdat tegenwoordig anders naar afval wordt
gekeken dan in het verleden. Afval wordt steeds meer benaderd
als grondstof. In een meer circulaire economie is afval van
waarde. Met een nieuwe verordening en het daarop gebaseerde
uitvoeringsbesluit wordt hier adequaat op ingespeeld. In het
kader van de inspraak wordt de concept verordening op de
voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2020
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