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

162634

Positionering Kenniscentrum
Mensenhandel Twente

1. In te stemmen met het positioneren van het Kenniscentrum
Mensenhandel Twente binnen het Zorg en Veiligheidshuis
Twente.
2. De Gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde
raadsbrief.

De afgelopen jaren is in de regio veel aandacht gevraagd voor
Mensenhandel. Twente is proactief als het gaat om de aanpak
tegen mensenhandel en heeft een stevige bestuurlijke structuur
en ketensamenwerking op de terreinen van zorg, veiligheid en
straf. De ambitie richting de toekomst is om te gaan voor een
uitbuitingsvrij Twente, door slachtofferschap te voorkomen en
Twente zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor
mensenhandelaren. Het Kenniscentrum Mensenhandel Twente
(hierna KMT) geeft uitvoering aan deze integrale aanpak en
krijgt een centrale positie, een verbindende rol in de regio en
levert een bijdrage in de gehele keten van preventie tot en met
straf.

180327

Beleidsregel coronacompensatie

1.

Er zijn Rijksgelden beschikbaar gesteld voor lokale culturele
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Besluit

De 'beleidsregel coronacompensatie Dinkelland' vast te

Samenvatting

Dinkelland
2.
3.

stellen;
Het 'aanvraagformulier coronacompensatie Dinkelland'
vast te stellen;
De extra rijksmiddelen die zijn ontvangen voor lokale
culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties jeugd en
buurt- en dorsphuizen hiervoor in te zetten.

organisaties, vrijwilligersorganisaties jeugd én buurt- en
dorpshuizen om de schade - als gevolg van de COVID-19
maatregelen - te compenseren voor de periode 15 maart 2020 tot
en met 31 december 2020.

157566

Jaarverslag Leerplicht/RMC 2019- Het "Jaarverslag leerplicht - RMC 2019-2020 NOT-gemeenten" In dit jaarverslag zijn de omvang van verzuim, voortijdig
2020 NOT-gemeenten
vast te stellen.
schoolverlaters en de behaalde resultaten van de interventies
door het team leerplicht / RMC in beeld gebracht.
Alle kinderen in de Noordoost Twentse gemeenten hebben, net
als in de rest van Nederland, recht op onderwijs. Zij moeten de
kans krijgen om zich te ontwikkelen om een goede basis te
leggen voor hun toekomst. In Noordoost Twente kiezen wij voor
een preventieve aanpak waarbij leerplichtambtenaren en RMCmedewerkers zich specifiek richten op het voorkomen van
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Door dit vroegtijdig
te signaleren en tijdig in te grijpen kan schooluitval en
zorgmeldingen van zwaardere problematiek worden voorkomen.
Hiervoor is nodig: een goede samenwerking tussen gemeenten,
onderwijs en maatschappelijke organisaties.

183992

KGO voor functiewijziging van
recreatie naar wonen

1.

de raad voor te stellen om om de 'Beleidsregel voor
functiewijziging van recreatie naar wonen en de te
leveren Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' vast te
stellen.

De raad wordt voorgesteld om de beleidsruimte in te vullen
omtrent de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving voor de
functiewijziging van recreatie naar wonen.

181083

Het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied, Harseveldweg 4
Tilligte wordt ter inzage gelegd.

1.

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied, Harseveldweg 4 Tilligte en zes weken ter
inzage leggen;
In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Harseveldweg 4
Tilligte ten behoeve van het wijzigen van de bestemming
‘Agrarisch - 1’ in de bestemming ‘Wonen’ en het toekennen van
een 2e woonbestemming, wordt ter inzage gelegd.

2.
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188410

Schriftelijke vragen: Aldi
Supermarkt & Handhaving

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Burgerbelangen met betrekking tot de onderwerpen Aldi
supermarkt Eurowerft en handhaving middels een raadsbrief.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Burgerbelangen met betrekking tot de onderwerpen Aldi
supermarkt Eurowerft en handhaving middels een raadsbrief.

167553

Het ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied, Ottershagenweg 2
en 2A Oud Ootmarsum' wordt ter
inzage gelegd.

1.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Ottershagenweg 2
en 2A Oud Ootmarsum' wordt ter inzage gelegd.. Met het plan
wordt de bedrijfswoning met inwoning aan de Ottershagenweg
2-2a te Oud Ootmarsum afgesplitst van het horecabedrijf en
bestemd tot reguliere woning met een bestemming 'Wonen'.

185312

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan “Gunnerstraat
10, Weerselo” vast te stellen.

De raad voor te stellen 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 ‘Gunnerstraat 10, Weerselo’ met de
identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPGUNNERSTR10VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te
stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPGUNNERSTR10-VG01 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen
exploitatieplan vast te stellen;

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
‘Gunnerstraat 10, Weerselo' vast te stellen. Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een woning mogelijk op een locatie van een
voormalig winkelpand.

173305

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls
bedrijventerreinen Dinkelland

De nadere subsidieregeling "Subsidieregeling kwaliteitsimpuls
bedrijventerreinen Dinkelland 2021" vast te stellen.

Enige tijd geleden is de herstructurering van de
bedrijventerreinen in Denekamp, Ootmarsum en Weerselo
afgerond. Om een verdere kwaliteitsimpuls op deze
bedrijventerreinen te faciliteren is een nadere subsidieregeling
opgesteld. Op basis van deze regeling kunnen de betrokken
ondernemersverenigingen om een bijdrage vragen ten behoeve
van de uitvoering van (een pakket van) maatregelen. Deze
maatregelen moeten passen binnen de oorspronkelijke
doelstelling van de herstructurering en een bijdrage leveren aan
de veiligheid op deze bedrijventerreinen.

158214

MijnOmgevingsvisie Dinkelland

1.

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd.
De Omgevingswet betreft 1 wet voor de fysieke leefomgeving.
Het college stelt de gemeenteraad voor om MijnOmgevingsvisie

2.

2.
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In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied, Ottershagenweg 2 en 2A Oud
Ootmarsum' en zes weken ter inzage leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

De raad voor te stellen om MijnOmgevingsvisie
Dinkelland vast te stellen;
De raad voor te stellen om geen klassieke inspraak te

3.

182040

Uitvoeringsprogramma
1.
klimaatadaptatie Dinkelland 20212025
2.
3.

verlenen conform de Inspraakverordening, omdat de
inspraak op een andere wijze heeft plaatsgevonden in
het proces van de totstandkoming van
MijnOmgevingsvisie.
De raad voor te stellen om de op 10 september 2013
vastgestelde Structuurvisie in te trekken op het moment
dat MijnOmgevingsvisie in werking treedt.

Dinkelland vast te stellen. MijnOmgevingsvisie is afgelopen
periode ontwikkeld in samenspraak met de betrokkenen zoals
inwoners, ondernemers, organisaties en ketenpartners. In
MijnOmgevingsvisie is uitgewerkt wat wij als samenleving en
gemeente belangrijk vinden en waar wij naartoe willen in de
komende jaren. Het gaat hierbij dus over de koers voor de lange
termijn met onze fysieke leefomgeving. Deze koers is onmisbaar
bij het verder uitwerken van een meer integrale benadering en
het samenlevingsgericht werken in onze gemeente.
MijnOmgevingsvisie Dinkelland vervangt de huidige
structuurvisie dus tevens stelt het college de gemeenteraad voor
om de structuurvisie in te trekken.

In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma
Klimaatadaptatie Dinkelland 2021-2025 met
bijbehorend kostendekkingsvoorstel;
De raad voor te stellen het Uitvoeringsprogramma
Klimaatadaptatie Dinkelland 2021-2025 vast te stellen.
De raad voor te stellen de kredieten Klimaatadaptatie uit
het vastgestelde GRP 2019 - 2024 te verhogen met €
100.000 met ingang van 2021 t/m 2024.

Met het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Dinkelland
2021-2025 worden concrete maatregelen gerealiseerd om de
Openbare Ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in te
richten. Het gaat om een totale investering van ca.€. 7 miljoen
voor projecten in de Openbare Ruimte die de komende 5 jaar
worden uitgevoerd. Het Uitvoeringsprogramma geeft daarmee
invulling aan de ambities van het DeltaPlan Ruimtelijke
Adaptatie (DPRA) , waarbij de klimaatatlas van het Twents
waternet als basis is gebruikt om inzicht te krijgen in de
mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021

Besluitenlijst collegevergadering 16 februari 2021

