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

176265

Maandelijkse informatie aan de
gemeenteraad nr. 1: Corona en
Tijdelijke wet maatregelen
Covid19

De Tijdelijk wet maatregelen COVID-19(Twm) is op 1
december 2020 in werking getreden.
Maandelijks wordt er schriftelijke verslag uitgebracht aan de
raad. Binnen dit verslag worden de volgende zaken toegelicht.
1.
Het algemene beeld en verloop van het virus (aantal
besmettingen, overledenen, ziekenhuisopnames);
2.
De ontheffingen (algemeen beeld mogelijkheden vanuit
de wet, aantal ontheffingsverzoeken en daaraan
gekoppeld het aantal gehonoreerde/geweigerde
ontheffingen.
3.
Handhaving (algemeen handhavingsbeeld afgelopen 4
weken; prioriteiten en het aantal opgelegde
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Besluit

de gemeenteraad middels bijgaande raadsbrief te informeren
over de ontwikkelingen en stand van zaken op het gebied van
het coronavirus en de Tijdelijke wet maatregelen Covid19.

Samenvatting

4.
5.
6.

waarschuwingen en boetes)
Afspraken verbinding veiligheidsregio;
Lopende initiatieven vanuit de gemeente (bv. gesprekken
branches, jeugd);
Actualiteiten (bijvoorbeeld, carbid, feestdagen etc.).

178746

Schriftelijke vragen:
Vaccinatielocaties GGD

De schriftelijke vragen van de fracties CDA, LD en VVD met
betrekking tot vaccinatielocaties GGD, middels bijgaande
raadsbrief te beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fracties
CDA, LD en VVD met betrekking tot vaccinatielocaties GGD
middels een raadsbrief.

178004

Advies AB-vergadering Regio
Twente 27-01-2021

1.
2.

Op 27 januari 2021 is er een vergadering van het algemeen
bestuur van de Regio Twente. Het college heeft standpunten
ingenomen over de voorstellen die op de agenda staan. De
voorstellen hebben onder meer betrekking op de transitie van de
Regio Twente.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
176167

Het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied, Langkampweg 5
wordt ter inzage gelegd.

1.

2.

176380

Precariobelasting 2020
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Instemmen met de besluitenlijst van 16 december 2020
Instemmen met de actualisatie van het normenkader
rechtmatigheidscontrole 2020
Kennis nemen van het jaarverslag Lobby Twente 2020
Instemmen met het onderbrengen van Recreatieve
Voorzieningen in een bedrijfsvoeringsorganisatie en het
beleggen van de bedrijfsvoeringstaken bij de GR
Gezondheid
Instemmen met de positionering van de
vrijetijdseconomie
Instemmen met de aanpak van de resttaken
Instemmen met de voorstellen tot omvorming van de
huidige Regeling Regio Twente in een
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid
Kennisnemen van de financiële effecten van de transitie

in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Langkampweg 5,
Buitengebied, Langkampweg 5 en zes weken ter inzage ten behoeve van de realisatie van twee boerderijkamers, wordt
ter inzage gelegd.
leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

De "Hardheidsclausule" toe te passen, zodat de
precariobelasting niet wordt opgelegd over de periode dat de

Bij onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de
toepassing van de belastingwet mochten voordoen kan het

horeca vanwege de lockdown i.v.m. corona moest sluiten en de college besluiten om de 'Hardheidsclausule’ toe te passen.
terrassen op gemeentegrond niet open mochten.
Blijkens de wetsgeschiedenis kan de hardheidsclausule slechts in
uitzonderlijke gevallen worden toegepast. Bij het tot stand
komen van de precariobelastingverordening was niet te voorzien
dat zich een dergelijke landelijke ingrijpende situatie zou
voordoen (de lockdown ivm corona). Door het toepassen van de
hardheidsclausule wordt de precariobelasting niet opgelegd over
de periode dat de horeca vanwege de lockdown i.v.m. corona
moest sluiten en de terrassen niet open mochten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021
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