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Direct Duidelijk

1.

In 2019 is door het Ministerie van BzK een initiatief gestart om
in alle communicatie uitingen vanuit de overheid op een
begrijpelijke manier te communiceren. Dit is opgestart onder de
naam Direct Duidelijk Deal. Overheidsorganisaties kunnen zich
hierbij aansluiten door de deal te ondertekenen.
De gemeente Dinkelland ondertekent de deal; dit is gepland op
20 januari 2021. Hiermee wordt aangegeven dat we ernaar
streven dat de communicatie altijd direct duidelijk is voor de
ontvanger.
Als een van de stappen om uitvoering te geven aan de deal, is
een communicatiestijl opgesteld. Met deze communicatiestijl is
een basis gelegd voor de toon waarop waarop gecommuniceerd
wordt.

2.
3.

162876

Beleidsregels inzake de heffing en
invordering van gemeentelijke
belastingen en de uitvoering van de
Wet WOZ

De Direct Duidelijk Deal namens de gemeente
Dinkelland te laten ondertekenen door de burgemeester;
Kennis te nemen van Onze Communicatiestijl, als basis
voor communicatie uitingen.
De gemeenteraad te informeren middels een raadsbrief.

Bijgevoegde conceptbesluiten vastgesteld :
1) Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in keuzesituaties
Dinkelland;
2) Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Dinkelland;
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In het kader van de heffing en invordering van gemeentelijke
belastingen en bij uitvoering van de Wet WOZ komt het voor dat
er in bepaalde gevallen of omstandigheden een zeker mate van
beleidsvrijheid bestaat. Daarom worden beleidsregels

161780

Aanpassen stichting voor
uitvoering Wsw

3) Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke
belastingen Dinkelland;
4) Beleidsregel toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven
Dinkelland;
5) Nadere beleidsregels inzake de uitvoering van
belastingverordeningen Dinkelland;
6) Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Dinkelland.

vastgesteld die in deze gevallen dienen als richtlijn voor het
bestuursorgaan bij de toepassing van bestaande bevoegdheden.
Hoewel beleidsregels geen wetten zijn kunnen belanghebbenden
zich daarop wel beroepen en is het bestuursorgaan daaraan
gebonden. Omgekeerd kan een bestuursorgaan zich op de
beleidsregels jegens een belanghebbende beroepen. Juridische,
maatschappelijke en technische ontwikkelingen gaven
aanleiding de beleidsregels aan te passen.

1.

Op dit moment heeft de gemeente o.m. de uitvoering van de
Wsw opgedragen aan de Stichting Participatie Dinkelland. In de
afgelopen jaren heeft SPD naar volle tevredenheid van de
gemeente invulling gegeven aan de haar opgedragen taken.

2.

Kennis genomen van de kennelijke bereidheid van de
Stichting Participatie Dinkelland om zich om te vormen
naar een stichting die voldoet aan de voorwaarden voor
quasi-inbesteding en daarover in overleg te treden met
bestuur en raad van toezicht van de Stichting
Participatie Dinkelland
Kennis genomen van het voornemen van de gemeente
Tubbergen om deel te gaan nemen aan de, nu nog zo
geheten, Stichting Participatie Dinkelland en de
stichting de uitvoering van de Wsw op te dragen

De gemeente Tubbergen is voornemens om op korte termijn het
besluit te nemen om straks, na opheffing van Soweco, de
uitvoering van de Wsw, zoals Dinkelland dat ook heeft gedaan,
onder te brengen in een stichting en daarbij ook de ambitie
geformuleerd om daarin samen te werken met de gemeente
Dinkelland.
Om die reden is samen met de gemeente Tubbergen een
juridisch advies ingewonnen over de voorwaarden waaronder de
uitvoering van de Wsw van Tubbergen ondergebracht kan
worden in een stichting, welke risico’s daarbij bestaan en welke
vorm de stichting moet krijgen. Hierin is ook aandacht besteed
aan samenwerking van Dinkelland en Tubbergen in 1
gezamenlijk stichting.

165861

Schriftelijke vragen: KGO beleid

De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
betrekking tot het KGO-beleid, middels bijgaande raadsbrief te Lokaal Dinkelland met betrekking tot het KGO-beleid middels
beantwoorden.
een raadsbrief.

158679

vaststellen bestemmingsplan
Denekamp, Hopmanstraat 30 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 ‘Denekamp,
Hopmanstraat 30’ met de
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De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Denekamp,
Hopmanstraat 30’ vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de
realisatie van zes rijwoningen planologisch mogelijk.

2.

3.
4.

NL.IMRO.1774.DENBPHOPMANSTR30-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.DENBPHOPMANSTR30-VG01 vast
te stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;
de zienswijze niet over te nemen.

146686

gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Rossumerstraat 19a Agelo'

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,
Rossumerstraat 19a Agelo’ met de identificatiecode
'NL.IMRO.1774.BUIBPROSSUMERS19A-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.BUIBPROSSUMERS19A-VG01' vast
te stellen;
3.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;
4.
ten aanzien van de ingediende zienswijze te beslissen
conform de conclusies verwoord in de 'Reactienota
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied,
Rossumerstraat 19a Agelo'.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Buitengebied,
Rossumerstraat 19a Agelo' gewijzigd vast te stellen. Het
bestemmingsplan voorziet in een gewijzigde situering van het
bestemmingsvlak, zodat de te bouwen vervangende
bedrijfswoning anders gesitueerd kan worden dan de bestaande
bedrijfswoning. Daarnaast wordt door toepassing van het KGObeleid legalisering en uitbreiding van de bedrijfsbebouwing
mogelijk en wordt het mogelijk dat alle bestaande
bedrijfsbebouwing ten dienste van de bedrijfsactiviteiten van
Haarhuis Generatoren wordt gebruikt. Tegen het
bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend.

162492

Advies AB-vergadering Regio
Twente 16-12-2020

1.

Op 16 december 2020 is er een vergadering van het algemeen
bestuur van de Regio Twente. Het college heeft standpunten
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Stemmen in met het aanwijzen van de heer H.J. Meijer
als voorzitter van Regio Twente.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

163596

Energieloket 3.0

Stemmen in met de wijziging van de
ingenomen over de voorstellen die op de agenda staan.
programmabegroting Veilig Thuis Twente 2021 en
verder.
Stemmen in met de concepttekst van de statuten van de
Stichting Twente Board en die, voor het kenbaar kunnen
maken van wensen en bedenkingen, voor te leggen aan
de gemeenteraden.
Stemmen in met de stemverhoudingen in het bestuurlijk
overleg.
Het dagelijks bestuur te verzoeken in de toelichting op
de statuten en bestuursovereenkomst een passage op te
nemen over het mandaat van de ledenvertegenwoordigers in het bestuur van de Stichting
Twente Board en de daarmee samenhangende
zeggenschap van het bestuurlijk overleg.
In de vergadering van het algemeen bestuur uit te
spreken, dat in de bestuursovereenkomst wordt bepaald,
dat de leden-vertegenwoordigers van de
gemeentegeleding uit het midden van het bestuurlijk
overleg worden gekozen.
Stemmen in met de voorgestelde herbestemming van de
resterende middelen van het Proof of Concept-fonds.
Stemmen in met de door het dagelijks bestuur
voorgenomen beantwoording van de brief van het
presidium van de Twenteraad.
Nemen kennis van de concepttekst aangepaste
gemeenschappelijke regeling gezondheid en de daarin
voorgestelde keuzes.

Besloten:
Gemeenten hebben vanuit het Klimaatakkoord de regie op het
1.
Kennis te nemen van de opzet van het ‘Energieloket 3.0’ verduurzamen van de gebouwde omgeving gekregen. Eén van
de afspraken vanuit het Klimaatakkoord is dat er onafhankelijke
inclusief de vijf bouwstenen en de ‘Intentieverklaring
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2.

3.

153474

Groene Cheque 2021

inzet wooncoaches’;
Ten behoeve van de bouwsteen ‘Adviesdiensten’ in te
stemmen met het ondertekenen van de
‘Intentieverklaring inzet wooncoaches’;
Samen met de Overijsselse gemeenten optrekken om
ervoor te zorgen dat er voldoende aanvullende
Rijksmiddelen beschikbaar komen voor het uitvoeren
van de taken die de gemeente gekregen heeft in het
energieakkoord.

(regionale) energieloketten komen, om de wijkgerichte aanpak te
ondersteunen. Dit loket biedt informatie, inspiratie en advies,
passend bij het beleid van de gemeente.
In Overijssel hebben 22 gemeenten samen het nieuwe
energieloket vormgegeven. Het energieloket bestaat uit 5
bouwstenen, website met klantvolgsysteem,
klantcontactcentrum, communicatie, adviesdiensten en
coördinatie en netwerk. De wooncoaches van Duurzaam Thuis
Twente zijn een onderdeel van de adviesdiensten. Hiervoor
wordt een intentieovereenkomst voor 2021 ondertekend.

De nadere subsidieregeling "Groene Cheque 2021" vastgesteld Het college stemde ermee in om in 2021 30.000 euro
beschikbaar te stellen voor Groene Cheques, om zo eigen
initiatief vanuit de gemeenschap aan te moedigen. Burgers,
bedrijven, kernraden, maatschappelijke instellingen,
duurzaamheidscoöperaties en -werkgroepen stimuleren we
projecten op te starten op het gebied van duurzame
energieopwekking of -besparing, door ze de mogelijkheid te
bieden een Groene Cheque aan te vragen ter waarde van
maximaal 3.000 euro.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020
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