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169824

Schriftelijke vragen: onderzoeken
Sociaal Domein

De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
betrekking tot lopende onderzoeken in het sociaal domein),
middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden.

Als antwoord op de door Lokaal DInkelland gestelde vragen is
een overzicht gegeven van de huidige actielijnen en het beoogde
resultaat als onderdeel van het reeds bekende 'Uitvoeringsplan
Sociaal domein'. Daarnaast wordt ook de huidige stand van
zaken van de lopende onderzoeken binnen het sociaal domein en
de daarbij betrokken partijen beschreven.

153781

Adviesrecht voor gemeenten bij
beschermingsbewind

1.

Er is een wetsvoorstel Adviesrecht voor gemeenten bij
beschermingsbewind ingediend welke op 3 september 2020 is
aangenomen door de Tweede Kamer en op 29 september 2020
door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel gaat naar alle
waarschijnlijkheid in op 1 januari 2021. Het college heeft
besloten hier gebruik van te willen maken.

2.
3.
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In te stemmen met het gebruik van het Adviesrecht voor
gemeenten bij beschermingsbewind voor, in eerste
instantie, een periode van 2 jaar.
In het tweede halfjaar van 2022 evalueren of een
structureel vervolg gewenst is.
De schulddienstverlener machtigen het advies bij

Samenvatting

4.

167820

Schriftelijke vragen: Wachtlijsten
en wachttijden in de zorg

169071

Beslissing op bezwaar inzake Wob 1.
2

De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
betrekking tot de wachtlijsten en wachttijden in de zorg
middels bijgevoegde raadsbrief te beantwoorden.

2.

3.

169038

Beslissing op bezwaar inzake Wob 1.
1
2.

3.

155429

schuldenbewind namens het college uit te laten brengen
aan de Rechtbank.
De raad op de hoogte stellen van het gebruik van het
Adviesrecht voor gemeenten door middel van een
raadsbrief.

Met inachtneming van het advies van de commissie
bezwaarschriften bezwaarde ontvankelijk verklaart in
zijn bezwaar d.d. 1 september 2020.
De overige omwonenden van het kanaal AlmeloNordhorn niet-ontvankelijk te verklaren wegens het
ontbreken van een ondertekende machtiging waaruit
namen, adressen en handtekeningen blijken.
Om het primaire besluit van 30 juli 2020 in stand te
laten en dus het bezwaar af te wijzen.

Bij brief van 1 september 2020, heeft de bezwaarde, mede
namens omwonenden van het Kanaal Almelo Nordhorn,
bezwaar aangetekend tegen het besluit van 30 juli 2020, waarbij
op basis van een Wob-verzoek documenten deels openbaar zijn
gemaakt. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend, welke is
voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. De commissie
adviseert om bezwaarde te ontvangen in zijn bezwaar, maar om
de overige omwonenden niet te ontvangen in hun bezwaar. Ook
adviseert de commissie om het bezwaar ongegrond te verklaren.

Met inachtneming van het advies van de commissie
bezwaarschriften bezwaarde ontvankelijk verklaart in
zijn bezwaar d.d. 30 juni 2020.
De overige omwonenden van het kanaal AlmeloNordhorn niet-ontvankelijk te verklaren wegens het
ontbreken van een ondertekende machtiging waaruit
namen, adressen en handtekeningen blijken.
Om het primaire besluit van 8 juni 2020 in stand te laten
en dus het bezwaar af te wijzen.

Bij brief van 30 juni 2020 heeft bezwaarde, mede namens
omwonenden van het Kanaal Almelo-Nordhorn, bezwaar
aangetekend tegen het besluit van 8 juni 2020, waarbij op basis
van een Wob-verzoek documenten deels openbaar zijn gemaakt.
Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend, welke is voorgelegd
aan de commissie bezwaarschriften. De commissie adviseert om
bezwaarde te ontvangen in zijn bezwaar, maar om de overige
omwonenden niet te ontvangen in hun bezwaar. Ook adviseert
de commissie om het bezwaar ongegrond te verklaren.

Beslistermijn op basis van de Wet De raad voor te stellen de Verordening beslistermijn
gemeentelijke schuldhulpverlening schuldhulpverlening Dinkelland 2021 vast te laten stellen.
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Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Lokaal Dinkelland met betrekking tot de wachtlijsten en
wachttijden in de zorg middels een raadsbrief.

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening dient
door de gemeenteraad in een verordening vastgesteld te worden
waarin is bepaald binnen welke termijn een besluit moet worden

genomen over het wel of niet toekennen van
schuldhulpverlening.
Het college heeft de raad verzocht de termijn na het eerste
gesprek over de hulpvraag voor schuldhulpverlening vast te
laten stellen op maximaal 8 weken.
165810

Het ontwerpbestemmingsplan
1.
Noord Deurningen, Johanninksweg
1a t/m 1c wordt ter inzage gelegd.
2.

in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Noord
Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c en zes weken ter
inzage leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan Noord Deurningen,
Johanninksweg 1a t/m 1c, ten behoeve van de bouw van 4
woningen, wordt ter inzage gelegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2021
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