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

163504

Schriftelijke vragen: Drive in
stembureau

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
(VVD met betrekking tot (drive in stembureau) middels een
raadsbrief.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
(VVD met betrekking tot (drive in stembureau) middels een
raadsbrief.

164716

Afrekening tariefstelling
uitvoering TOZO

2.

Het college heeft besloten de aan de gemeente Hengelo te
betalen tarieven voor de aanvragen levensonderhoud en
bedrijfskredieten vast te stellen op respectievelijk € 400,-- en €
500,00 per aanvraag.
Daarnaast is het college akkoord gegaan met de werkwijze
omtrent de verantwoording door de gemeente Hengelo en de
door PWC af te geven controleverklaring.

3.

4.
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Op basis van de tarieven de verrekening van
bovengenoemde tarieven te organiseren met de
gemeente Hengelo.
Akkoord te gaan met de werkwijze omtrent de
verantwoording door de gemeente Hengelo en de door
PWC af te geven controleverklaring.
Het verschil tussen de tarieven en de uitvoeringskosten
die door de gemeente Hengelo in rekening worden
gebracht en de vergoeding van het Rijk te reserveren om

Samenvatting

de doorlopende kosten tot en met 2025 hieruit te
dekken.
166339

Vaststelling beleidnota
inbreidingslocaties 2020

1.
2.

158702

Jaarverslag 2020 en
Uitvoeringsprogramma 2021
Vergunningenverlening, Toezicht
en Handhaving gemeenten
Dinkelland

1.

2.
3.

De raad voor te stellen om de beleidsnota
inbreidingslocaties 2020 vast te stellen;
De zienswijzen (deels) over te nemen conform de
bijgevoegde "reactienota zienswijzen ontwerpbeleid
nota inbreidingslocaties 2020".

De nota inbreidingslocaties 2020, welke een kader biedt voor de
beoordeling van woningbouwplannen binnen de kernen op
inbreidingslocaties, kan ter vaststelling worden aangeboden aan
de raad.

Het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021
VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)
vastgesteld;
Het vastgestelde document middels een raadsbrief ter
kennisname aan de raad te sturen;
Het document ter beoordeling toe te sturen aan de
Interbestuurlijke toezichthouder, Provinciale Staten.

In het uitvoeringsprogramma 2021 staat welke VTH-taken er
worden uitgevoerd, de verwachte werkvoorraad en de personele
capaciteit die nodig/beschikbaar is. In het jaarverslag wordt het
uitvoeringsprogramma 2020 (10-2019 tot 10-2020) verantwoord.
Het jaarverslag ODT volgt in het eerste kwartaal 2021.
Conform de Bor dient het uitvoeringsprogramma en de
jaarrapportage aan de gemeenteraad en de Provinciale Staten
(IBT) bekend worden gemaakt. Omdat de Omgevingsdienst
Twente milieutaken voor u uitvoert zal zij ook een vastgesteld
programma ontvangen.
Met dit document wordt voldaan aan artikel 7.3
(uitvoeringsprogramma) en artikel 7.7 (jaarverslag) van het
Besluit omgevingsrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 december 2020
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