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

205486

Geactualiseerde kwaliteitscriteria
2.2 opnemen in de verordening
kwaliteit VTH Omgevingsrecht

Op 20 maart 2017 heeft de gemeenteraad de verordening
kwaliteit VTH vastgesteld. Hierin is de kwaliteitscriteria (KC)
2.1 uit 2012 opgenomen. Deze is in 2019 geactualiseerd en door
de VNG en IPO vastgesteld als kwaliteitscriteria 2.2 waarbij de
inwerkingtredingsdatum 1 juli 2019 is. De actualisatie betreft
enkel de criteria voor deel B, de kritische massa. De verordening
wijzigt niet, enkel de set met kwaliteitscriteria.
Gelet op het bepaalde in artikel 5 eerste lid van de verordening
kwaliteit VTH heeft het college de mogelijkheid de gewijzigde
kwaliteitscriteria 2.2 vast te stellen.

1.

2.

204726

Besluit afwijzen verzoek tot
handhaving
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De kwaliteitscriteria 2.2, zoals vastgesteld door de VNG
en IPO, uit de Verordening kwaliteit VTH
omgevingsrecht met terugwerkende kracht per 1 juli
2019 vast te stellen
De kwaliteitscriteria 2.1 uit de Verordening kwaliteit
VTH omgevingsrecht met terugwerkende kracht per 1
juli 2019 in te trekken.

Het verzoek tot handhaving d.d. 1 december 2020 inzake
vermeende overtredingen betreffende enkele gerealiseerde
panden en het parkeren op het industrieterrein Sombeek IV te

Samenvatting

Tijdens de uitgevoerde controle is geconstateerd dat er enerzijds
geen wettelijk voorschrift wordt overtreden. Er is daardoor geen
wettelijke grondslag aanwezig voor het verzoek van verzoeker.

Denekamp af te wijzen.

Anderzijds is verzoeker geen belanghebbende voor de
aangehaalde overtreding waardoor voor deze overtreding er geen
sprake is van een aanvraag. Het college heeft besloten om het
verzoek om handhaving af te wijzen.

204414

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan "Denekamp,
Nordhornsestraat 55" 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 "Denekamp,
Nordhornsestraat 55" met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.DENBPNORDHORNSTR55-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.DENBPNORDHORNSTR55-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
"Denekamp, Nordhornsestraat 55" vast te stellen. Met plan
wordt de bedrijfswoning aan de Nordhornsestraat 55 bestemd tot
reguliere woning met een bestemming 'Wonen'.

196296

Mandaat kwaliteitsconvenant taal
en inburgering,
contractmanagement en toezicht op
leerroutes in nieuwe
inburgeringsstelsel

1. De gemeente Enschede te mandateren het
kwaliteitsconvenant Taal en inburgering namens de veertien
Twentse gemeenten te ondertekenen;
2. De gemeente Enschede te mandateren het
contractmanagement en toezicht op de leerroutes B1-route en
Onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel uit te voeren.

De nieuwe Wet inburgering treedt op streefdatum 1 januari 2022
in werking. De veertien Twentse gemeenten werken in de
voorbereiding op dit nieuwe stelsel nauw met elkaar samen. Eén
van de onderdelen waarop samenwerking plaatsvindt is de
inkoop van de leerroutes. De gemeente Enschede voert de
regionale inkoop namens de Twentse gemeenten uit voor de
Onderwijsroute en B1-route. En verzorgd daarnaast gedurende
de looptijd van de overeenkomsten met taalaanbieders het
contractmanagement en toezicht. Middels het mandaatbesluit
worden deze afspraken geformaliseerd. Door het opstellen van
een kwaliteitsconvenant kunnen gemeenten kwaliteitsafspraken
met aanbieders vastleggen en malafide aanbieders uitsluiten.
Met het convenant kunnen zij inburgeraars onderbouwd
adviseren om met een aanbieder in zee te gaan die onderdeel is
van deze kwaliteitsafspraken.
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Advies AB-vergadering Regio
Twente 19-03-2021

1.
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3.

4.

5.

6.
7.

8.
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Voor te stellen de redactie van het besluit bij agendapunt
6 te wijzigen in: Een bedrag van € 150.000 uit het
voormalige Proof of Concept fonds te bestemmen voor
de afbouw van de langjarige subsidierelatie met
Stichting Pioneering en over de bestemming van de
resterende € 150.000 een besluit te nemen in de
vergadering van 7 april 2021 op basis van een integraal
overzicht van de frictiekosten;
In te stemmen met het aanwijzen van dr. G.O. van
Veldhuizen als voorzitter van Regio Twente;
Kennis te nemen van de mededeling van het dagelijks
bestuur dat de geplande ingangsdatum van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gezondheid, de
Stichting Twente Board en de bestuursovereenkomst
verschuift van 1 mei 2021 naar 1 juni 2021;
Niet in te stemmen met het unanimiteitsvereiste voor het
gastheerschap in de GR Gezondheid en de GR
Recreatieschap Twente, dit echter geen breekpunt laten
zijn;
Uit te spreken dat punt 4 op basis van de bevoegdheid
van de colleges om de regelingen te wijzigen geregeld
kan worden;
Uit te spreken dat Dinkelland om deze reden de lopende
besluitvormingsprocedure zal voortzetten;
In te stemmen met het voorstel om strategische
beleidsonderwerpen op het terrein van de
vrijetijdseconomie te bespreken in het bestuurlijk
overleg horende bij de Stichting Twente Board;
Niet in te stemmen met het voorstel om als algemeen
bestuur (AB) van de Regio Twente het bestuur van
Recreatieschap Twente te verzoeken de eerst geplande
evaluatie al in 2024 te starten;

Op 19 maart 2021 is er een extra 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 hoofdzakelijk betrekking op de transitie van
de Regio Twente, waaronder de positionering van de
Twenteraad.

9.

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 opties
uit te werken voor een structurele oplossing van de
facilitering, waaronder de optie om het gastheerschap
bij de gemeente Rijssen-Holten neer te leggen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021
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