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181857

Schriftelijke vragen CDA-fractie:
Appen met de gemeenten
Dinkelland en Tubbergen

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de CDA-fractie Dinkelland met betrekking tot
appen met de gemeente, middels bijgaande raadsbrief

Het college heeft ingestemd met de antwoorden op de
schriftelijk gestelde vragen door de CDA-fractie Dinkelland met
betrekking tot appen met de gemeente.

180556

Uitspraak rechtbank Overijssel
inzake Molenbeekweg 14 in
Saasveld

kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Overijssel
van 19 januari 2021.

Tegen het besluit van het college van 15 september 2017,
inhoudende het afwijzen van het verzoek om handhaving in
verband met gebruik van beekdalen als waterstaatswerken, heeft
betrokkene een bezwaarschrift ingediend. Bij besluit van 9 maart
2018 heeft het college het bezwaar van betrokkene ongegrond
verklaard. Het daartegen door betrokkene ingestelde beroep is
door de rechtbank Overijssel op 19 januari 2021 ongegrond
verklaard. Het college heeft kennis genomen van de uitspraak.

179034

BMC onderzoek
Toekomstbestendigheid

1.
Het BMC rapport "Toekomstbestendigheid Noaberkracht" Het college heeft kennisgenomen van het BMC rapport
voor kennisgeving aan te nemen;
"Toekomstbestendigheid Noaberkracht" en van de opdracht die
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Besluit

Samenvatting

Noaberkracht

2. Het bestuursbesluit voor kennisgeving aan te nemen
waarin:

De directie opdracht gekregen heeft om de
eerstvolgende processtappen in beeld te brengen en vast
te leggen;

De directie opdracht gekregen heeft om, na het
doorlopen van de processtappen, een advies uit te
brengen met een onderbouwing welk van de drie
geschetste scenario's in het rapport de voorkeur heeft
om de toekomstbestendigheid van Noaberkracht op de
langere termijn te borgen.
3. De raad via een raadsbrief te informeren over het rapport en
uit te nodigen voor een thema-avond.

is verstrekt aan de directie om een vervolg te geven aan het
rapport. In de vervolgfase worden processtappen doorlopen en
zal de directie een advies uitbrengen om de
toekomstbestendigheid van Noaberkracht op de langere termijn
te waarborgen. De gemeenteraad wordt met een raadsbrief
geïnformeerd.

178735

Schriftelijke vragen GroenLinks:
opslag radioactief afval Duitse
grensgebied

De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks met
betrekking tot opslag radioactief afval in het Duitse
grensgebied, middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden.

Het college heeft de schriftelijke vragen van de fractie
GroenLinks met betrekking tot opslag radioactief afval in het
Duitse grensgebied middels een raadsbrief beantwoord.

181684

Stand van zaken bij Veilig Thuis
Twente

1.

In de collegevergadering van 28 juli 2020 is er gesproken over
de structurele problemen bij VTT door een forse toename van
meldingen bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Op dat moment was er een forse wachtlijst,
waardoor meldingen en verzoeken tot onderzoek niet binnen de
wettelijke termijn van 5 dagen opgepakt zou kunnen worden. Er
is toen een plan opgesteld om te komen tot duurzame
oplossingen. Dit plan heeft geleid tot zeer positieve resultaten.

2.

177849

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan ErveMolenbeek
vast te stellen
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Kennis te nemen van de stand van zaken bij Veilig Thuis
Twente (hierna: VTT).
De gemeenteraad hierover te informeren middels een
raadsbrief.

De raad wordt voorgesteld om:
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) de papieren en de digitale versie van het
bestemmingsplan ‘Erve Molenbeek’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPGEMEENTEWERF-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPGEMEENTEWERF-VG01 vast te
stellen;

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Erve
Molenbeek' vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de
realisatie mogelijk van 7 woningen op de locatie van de
voormalige gemeentewerf en brandweerkazerne in Ootmarsum.

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen
exploitatieplan vast te stellen;
4. het beeldkwaliteitsplan 'erve Molenbeek Ootmarsum'
bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet
vast te stellen.
173309

Transitie Regio Twente 1.
oprichting Stichting Twente Board
2.

3.

In te stemmen met de Bestuursovereenkomst
Sociaaleconomische Structuurversterking Twente.
De raad in de gelegenheid te stellen om wensen en
bedenkingen aan het algemeen bestuur van de Regio
Twente kenbaar te maken bij de voorgenomen
oprichting van en deelneming in de stichting Twente
Board.
Een daartoe strekkend raadsvoorstel vast te stellen.

Het college heeft ingestemd met de Bestuursovereenkomst
Sociaaleconomische Structuurversterking Twente, waarin de
afstemming tussen de Twentse gemeenten wordt geregeld.
Het college heeft een raadsvoorstel vastgesteld, waarmee de raad
de gelegenheid wordt geboden om wensen en bedenkingen bij
de voorgenomen oprichting van en deelneming in de stichting
Twente Board in te dienen bij het algemeen bestuur (AB) van de
Regio Twente.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021
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