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192831

Capaciteit P10 - werkgroepen
Duurzaamheid en Omgevingswet

Sinds 1 januari 2021 is Dinkelland lid van netwerk- en
belangenorganisatie P10. In deze organisatie wordt ook
ambtelijke capaciteit gevraagd. Naast capaciteit voor advisering
van bestuursvergaderingen is er ook een behoefte aan capaciteit
in diverse werkgroepen. Gezien de ambities van Dinkelland
wordt voorgesteld deel te nemen aan werkgroepen op terrein van
Duurzaamheid en Omgevingswet.

1.

2.

195901

Maandelijkse informatie aan de
gemeenteraad nr. 2: Corona en
Tijdelijke wet maatregelen
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Een ambtelijke bijdrage te leveren aan de werkgroepen
op gebied van Duurzaamheid, Omgevingswet, Zorg,
Wonen en Herijking Gemeentefonds van
netwerkorganisatie P10 en
Daarbij de organisatie, in relatie tot andere ambities en
prioriteiten, de afweging te laten maken in hoeverre
naast deelname in werkgroepen ook capaciteit wordt
geleverd voor “meedenken en meeschrijven”.

de gemeenteraad met de bijgaande raadsbrief te informeren
over de ontwikkelingen en stand van zaken op het gebied van
het coronavirus en de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Samenvatting

De Tijdelijk wet maatregelen COVID-19 (Twm) is op 1
december 2020 in werking getreden. Maandelijks wordt er
schriftelijke verslag uitgebracht aan de raad. De volgende zaken

COVID-19

worden toegelicht.
1.
Algemeen beeld en verloop van het virus;
2.
Ontheffingen
3.
Handhaving
4.
Afspraken verbinding Veiligheidsregio;
5.
Lopende initiatieven vanuit de gemeente
6.
Actualiteiten
Dit is de 2e maandelijkse raadsbrief over Corona en Twm.

190127

drive-in stembureau ingezet voor
de Tweede Kamerverkiezingen op
woensdag 17 maart 2021

In te stemmen met het aanwijzen van een drive-in stembureau
in Denekamp.

196198

schriftelijke vragen: Positionering
POH medewerkers Dinkelland

De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks met
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
betrekking tot de positionering van de praktijkondersteuner
GroenLinks met betrekking tot de positionering van de
voor jeugdigen, zijn beantwoord middels raadsbrief 2021 nr. 15 praktijkondersteuner voor jeugdigen middels raadsbrief.
welke verzonden is op 16 februari j.l. De fractie GroenLinks
kan hiernaar verwezen worden middels bijgaande raadsbrief.

189271

Beleidsregels Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK)

1.

2.
3.

191182

Advies AB-vergadering Regio
Twente 03-03-2021

1.
2.

3.
4.
5.
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In de gemeente Dinkelland is een drive-in stembureau
aangewezen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Dinkelland
vast te stellen.
De benodigde middelen voor de TONK te dekken uit
het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.
De raad middels een raadsbrief in kennis te stellen van
bijgevoegde regeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels
voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
vastgesteld. TONK is een initiatief, waar het Rijk geld voor
beschikbaar stelt. De beleidsregel is bedoeld voor inwoners met
gedaald inkomen door de coronacrisis. Bij hoge woonkosten
waar geen andere oplossing voor is, kan men een aanvraag
indienen.

In te stemmen met de lijstlijst van 27 januari 2021;
Kennis te nemen van de bestuursbrief 2020, die naar
aanleiding van de tussentijdse accountantscontrole is
opgesteld;
In te stemmen met het begrotingswijzigingen;
In te stemmen met het vormen van een
bestemmingsreserve GGiD;
Het DB te verzoeken met een integraal dekkingsvoorstel

Op 3 maart 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 naast de positionering van de Twenteraad betrekking op
het financieel beheer van de Regio Twente.

6.

7.

189468

uitspraak hoger beroep tegen
omgevingsvergunning herbouw
stallen Oppersveldweg 8 Agelo

Besluitenlijst collegevergadering 2 maart 2021

voor de frictiekosten te komen zodra er een helder zicht
is op de omvang van de frictiekosten en het
rekeningsaldo 2020;
In te stemmen met het voorstel om de Twenteraad
voorlopig te faciliteren vanuit de GR Gezondheid en
samen met het presidium uiterlijk 1 januari 2022 een
aantal opties uit te werken voor een structurele
oplossing van de facilitering. Daarbij krijgt de
vertegenwoordiger van de gemeente om naar bewind
van zaken te handelen over het mogelijke voorstel om
de Twenteraad bij een gemeente.
Als er een voorstel wordt gedaan om unanimiteit te
eisen voor toevoeging van taken aan de regeling
Gezondheid en recreatie, dan kan daar mee worden
ingestemd. Bij de laatste regeling geldt dit ook voor inen uittreden.

Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State inzake
het hoger beroep ten aanzien van de verleende
omgevingsvergunning voor het bouwen van twee stallen aan de
Oppersveldweg 8 te Agelo.

Het college heeft omgevingsvergunning verleend voor het
herbouwen van twee, in 2017, door brand verwoeste stallen aan
de Oppersveldweg 8 te Agelo. Tegen deze verleende
omgevingsvergunning is beroep ingesteld door omwonenden.
De rechtbank Overijssel heeft op 7 juni 2019 uitspraak gedaan.
De verleende omgevingsvergunning is in stand gebleven
behoudens voorzover een onjuiste geurberekening V-stacks is
opgenomen, alsmede voor zover daarin geen voorschrift voor
een eenmalige rendementsmeting aan de luchtwasser is
opgenomen. De Rechtbank heeft hiervoor zelf in de zaak
voorzien en heeft daarbij bepaald dat haar uitspraak voor deze
twee aspecten in de plaats treedt van de verleende
omgevingsvergunning. Tegen de uitspraak van de rechtbank is
hoger beroep ingesteld. Vergunninghouder heeft incidenteel
hoger beroep ingesteld ten aanzien van de opgelegde eenmalige
rendementsmeting. De Raad van State heeft nu uitspraak gedaan.
De Raad van State verklaart het hoger beroep ongegrond; het
incidenteel hoger beroep gegrond; de door de rechtbank

opgelegde eenmalige rendementsmeting wordt vernietigd; voor
het overige blijft de uitspraak van de rechtbank in stand. De
omgevingsvergunning is nu onherroepelijk.
187724

Schriftelijke vragen, fractie Lokaal De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
Dinkelland; bestemmingsplan
betrekking tot bestemmingsplan bedrijventerrein Sombeek
bedrijventerrein Sombeek IV
IV ,middels bijgaande raadsbrief te beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Lokaal Dinkelland met betrekking tot bestemmingsplan
bedrijventerrein Sombeek IV middels een raadsbrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021
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