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207237

Risicoanalyse VTH-tool Overijssel 1. In te stemmen met bijgaande “offerteaanvraag aanschaf
gewijzigd offerteverzoek
risicoanalyse VTH-tool 2.0” ten behoeve van de provinciebrede
aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken
door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
2. Het mandaatbesluit aan college van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Overijssel van 29 september 2020 van
toepassing te verklaren op de onder 1
genoemde “offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool
2.0” inclusief programma van eisen

Medio vorig jaar heeft het college besloten deel te nemen in een
provincie breed proces om te komen tot de gezamenlijke
aanbesteding en aanschaf van een risicoanalysetool VTH. Deze
aanbesteding heeft niet geleid tot gunning van de opdracht aan
een van de aanbieders. Hierop is offerteaanvraag aangepast. De
doorgevoerde aanpassingen zitten in het programma van eisen
en in de termijn voor levering. Met deze wijzigingen, kunnen
alle 3 de bedrijven naar verwachting voldoen aan de gestelde
eisen en gewenste levertermijnen. Het college heeft besloten het
geldende mandaat en volmacht te koppelen aan het gewijzigde
offerteverzoek.

212013

Norm voor Opdrachtgeverschap en de gemeenteraad middels bijgaande raadsbrief te informeren
Regiovisie Jeugdhulp
over de Norm voor Opdrachtgeverschap en Regiovisie

Het college is door het OZJT verzocht de gemeenteraad te
informeren over de procedure van opstelling en vaststelling van
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Besluit

Samenvatting

Jeugdhulp

206628

Samenwerkingsovereenkomst
Bestuurlijk Werkbedrijf

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst
bestuurlijk werkbedrijf ter vervanging van de afspraken uit de
samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk werkbedrijf 2014;

210632

Het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied, Brandlichterweg 61
En 65 Denekamp wordt ter inzage
gelegd.

1.

Twente is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. In
Twente wordt samengewerkt aan een versterking van de
arbeidsmarkt in het algemeen en een Inclusieve Arbeidsmarkt in
het bijzonder waarin mensen zoveel mogelijk en duurzaam
2. Als burgemeester van de gemeente Dinkelland, op grond van meedoen.
artikel 171 lid 2 Gemeentewet, de heer Arjan Kampman aan te
wijzen tot ondertekening van deze overeenkomst in zijn rol als Om deze samenwerking te verbreden (met beroepsonderwijs) en
voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.
verdiepen (met taken voor de brede arbeidsmarkt) gaan we ter
vervanging van de bestaande afspraken een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk Werkbedrijf 2021 aan.
De overeenkomst wordt gesloten tussen de Twentse gemeenten,
het UWV, de sociale partners en het beroepsonderwijs.

2.
3.

207133

in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied,
Brandlichterweg 61 En 65 Denekamp en zes weken ter
inzage leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;
conform de inspraakverordening een
ontwerpbeeldkwaliteitsplan als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet ter
inzage te leggen.

vaststellen bestemmingsplan
De raad wordt voorgesteld om:
Noord Deurningen, Johanninksweg 1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
1a t/m 1c
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan ‘Noord Deurningen,
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de Norm voor Opdrachtgeverschap en Regiovisie Jeugdhulp.
Het college heeft daarvoor via het OZJT een conceptbrief
ontvangen.
Het college heeft besloten om de ontvangen conceptbrief over te
nemen en aan haar gemeenteraad te sturen middels bijgaande
raadsbrief.

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Brandlichterweg 61
En 65 Denekamp wordt ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan
maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood
regeling één compensatiewoning aan de Brandlichterweg 61 te
realiseren. Ook wordt er voor de nieuw te bouwen woning een
beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Noord
Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c vast te stellen. Het
bestemmingsplan ziet op de realisatie van 4
levensloopbestendige woningen.

2.

3.

Johanninksweg 1a t/m 1c’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.NDEBPJOHANNINK1A1C-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.NDEBPJOHANNINK1A1C-VG01
vast te stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

177556

vaststellen bestemmingsplan
"Lattrop, Dorpsstraat 70"

De raad wordt voorgesteld om:
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan
‘Lattrop, Dorpsstraat 70’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.LATBPDORPSSTRAAT70-VG01 vast te
stellen;

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Lattrop,
Dorpsstraat 70" vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in
de ontwikkeling van in totaal 8 woningen op het erf aan de
Dorpsstraat 70 te Lattrop.

146880

Vaststellen bestemmingsplan
"Almelosestraat 68,
hotelappartementen"

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 ‘Almelosestraat 68,
hotelappartementen’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPALMELOSEST68-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
identificatiecodeNL.IMRO.1774.OOTBPALMELOSES
T68-VG01 vast te stellen;
3.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;
4.
de zienswijzen voor een gedeelte over te nemen.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
"Almelosestraat 68, hotelappartementen" vast te stellen. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk om een horecabedrijf ter
plaatse van Almeloseweg 68 te verzelfstandigen.
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216113

beantwoording schriftelijke vragen De schriftelijke vragen van de fractie Burgerbelangen met
fractie burgerbelangen met
betrekking tot enquete onder Denekampse jeugd, middels
betrekking tot de enquete onder
bijgaande raadsbrief te beantwoorden
Denekampse jeugd

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
burgerbelangen met betrekking tot enquete onder Denekampse
jeugd middels een raadsbrief.

214399

afsluiten injectieput ROW2

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
(fractienaam) met betrekking tot (onderwerp) middels een
raadsbrief.

De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks met
betrekking tot afsluiten injectieput ROW2, middels bijgaande
raadsbrief te beantwoorden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021
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