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

178774

Rapport ‘verwevenheid Zorg en
Criminaliteit’

De raad met een raadsbrief te informeren over het rapport
"Verwevenheid Zorg en Criminaliteit".

Het college heeft besloten de gemeenteraad met een raadsbrief te
informeren over het rapport "Verwevenheid Zorg en
Criminaliteit", dat op 18 januari jl. is aangeboden aan de Tweede
Kamer.

173532

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Wiemselweg 19, Langedijk 8 en
Alofssteeg 2' vast te stellen.

1.
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Besluit

Samenvatting

op grond van artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
'Buitengebied, Wiemselweg 19, Langedijk 8 en Alofssteeg 2', ten
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
behoeve van een Rood voor Rood-plan, vast te stellen.
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied,
Wiemselweg 19, Langedijk 8 en Alofssteeg 2' met de
identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPWIEMSELWEG19-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast

2.

3.

170596

te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPWIEMSELWEG19-VG01 vast
te stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan
'Bestemmingsplan Ootmarsum
Timmusweg 11' wordt ter inzage
gelegd.

1.

162808

Structurele inzet van de
praktijkondersteuner jeugd
Dinkelland

1. stemmen in met de structurele inzet van de
praktijkondersteuner jeugd geestelijke gezondheidszorg
(hierna: POH Jeugd) in Dinkelland voor kinderen, jeugdigen
van 0 tot 23 jaar en ouders.
2. De POH Jeugd te positioneren in huisartsenpraktijken in
Dinkelland en Schakel.
3. Het werkgeverschap van de POH Jeugd onder te brengen bij
Mediant.

Gedurende anderhalf jaar hebben de gemeente, GGD Twente en
deelnemende huisartsen van Dinkelland een pilot POH Jeugd
gedraaid. De pilot wordt per 1 februrari a.s. met succes afgerond
en de doelstelling is gehaald. We hebben efficiënte, goede en
laagdrempelige hulp binnen de huisartsenpraktijk aan jeugdigen
(0-23 jaar) en hun directe omgeving gerealiseerd waardoor
doorverwijzingen naar de specialistische GGZ zijn afgenomen.
De POH Jeugd valt niet meer weg te denken uit de Dinkellandse
zorgstructuur en structurele inzet is gewenst. We willen de
resultaten gebruiken voor de doorontwikkeling naar een
structureel meerjarenplan.

160099

Restauratie Huize Keizer en
Heemhoes

In verband met de restauratie van Huize Keizer en het
Heemhoes:
1.
De raad voor te stellen de onderhoudskosten te dekken
uit de "reserve groot onderhoud gebouwen"
2.
De raad voor te stellen de kosten van restauratie te
dekken vanuit de "reserve incidenteel beschikbare
algemene middelen" (RIBAM);
3.
De raad voor te stellen de energiebesparende

Voor het behoud van de 2 panden aan het Kerkplein, nummer 2
(Huize Keizer) en 4 (Heemhoes) te Denekamp is een restauratie
nodig. Dit om deze monumenten te behouden voor de toekomst.
Tevens loopt er een project "Actualisatie cultuurbeleid
Dinkelland," dit project zorgt voor gelijke behandeling van
stichtingen door de gemeente. Hieruit volgen dan onder andere
zuivere subsidie/huur overeenkomsten met de stichtingen.
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2.

stemmen in met het ontwerpbestemmingsplan
'Bestemmingsplan Ootmarsum Timmusweg 11' en zes
weken ter inzage leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Ootmarsum
Timmusweg 11' wordt ter inzage gelegd.

maatregelen te dekken uit de "programmagelden
Duurzaamheid".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2021
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