Openbare besluitenlijst van verstreken embargobesluiten collegevergadering van Dinkelland
Zaaknummer

61007

Zaaknr Onderwerp

Besluit

Samenvatting

162536 Huishoudelijke
Ondersteuning tarieven
2021 Dinkelland

Middels bijgevoegde conceptbesluiten vast te
stellen:
1) Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige
in keuzesituaties Dinkelland;
2) Beleidsregels aanwijzen WOZbelanghebbende Dinkelland;
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.

Met ingang van 1 januari 2018 hebben 13
23-12-2020
Twentse gemeenten - waaronder gemeente
Dinkelland - samen Huishoudelijke
Ondersteuning (hierna HO) ingekocht.
Gemeenten zijn hierbij op basis van de
Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs
Wmo2015 (hierna AMvB) gehouden een reële
prijs voor Wmo-diensten te betalen. Voor de
HO dient op de tarieven jaarlijks de Nza-index
personele kosten te worden toegepast. Tevens
dient het loon uit de cao Verpleging Verzorging
Thuiszorg (hierna cao VVT) te worden
doorberekend.
Het college hanteert met ingang van 1 januari
2021 geactualiseerde tarieven HO.

159483 Besluit tot niet
vaststellen
bestemmingsplan
Almelosestraat 68 a t/m i
Ootmarsum

De raad voor te stellen om:
1. het ontwerpbestemmingsplan 'Tichelwerk
1, hotelappartementen' met identificatie
NL.IMRO.1774.OOTBPTICHELWERK1OW01 niet vast te stellen.

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan tot planologische
verzelfstandiging van de appartementen ter
plaatse van Almelosestraat 68a t/m i te
Ootmarsum ten opzichte van bestaande hotel
De Wyllandrie op het perceel Tichelwerk 1 te
Ootmarsum niet vast te stellen.
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Embargodatum

15-12-2020

157317 Samenwerking
uitvoering
Participatiewet

1.

2.

3.

In te stemmen met het voornemen om
vanaf 1 januari 2022 bij de uitvoering
van de Pw samen te werken met de
gemeente Oldenzaal
De raadsbrief vast te stellen en
daarover in gesprek gaan met de raad
zodat de raad van zijn mening en
gevoelens kan doen blijken t.a.v. dit
voorgenomen besluit
In te stemmen met de beëindiging van
de samenwerkingsovereenkomst
sociale zekerheid Almelo, Dinkelland
en Tubbergen per 1 januari 2022

Op het gebied van de Participatiewet (Pw)
heeft de gemeente Dinkelland, samen met de
gemeente Tubbergen, de gemeente Almelo
d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst
aangewezen als uitvoerder van de Pw . Deze
samenwerkingsovereenkomst loopt af op 1
januari 2022.
In het Uitvoeringsplan Sociaal Domein heeft
de raad in actielijn 4 bepaald dat de gemeente
een doorontwikkeling wil maken in de Pw. Eén
van de onderdelen hierin is een onderzoek naar
samenwerking bij de uitvoering van de Pw met
andere gemeenten. Hiertoe heeft het college op
1 september 2020 een bestuursopdracht
vastgesteld om onderzoek te doen naar
samenwerking met de gemeenten Almelo en
Oldenzaal. Dit onderzoek is uitgevoerd samen
met de gemeente Tubbergen.
Voor de toekomstige uitvoering van de Pw is
een businesscase opgesteld dat als richting
heeft gediend binnen dit onderzoek.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek
heeft het college een voorgenomen besluit
genomen om vanaf 1 januari 2022 bij de
uitvoering van de Pw, en met name de
backoffice activiteiten, samenwerking te
zoeken met de gemeente Oldenzaal en hierover
in gesprek te gaan met de raad zodat deze nog
van zijn mening en gevoelens kan doen laten
blijken t.a.v. dit besluit.
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