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Uitspraak Raad van State inzake
Varwick 13 te Tilligte

kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State van 24 Bij besluit van 27 september 2018 heeft het college aan
maart 2021.
betrokkene een last onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat
hij het tuinhuisje op de percelen M1063 en M739 in Tilligte
moet verwijderen en verwijderd houden. Bij besluit van 6
februari 2019 heeft het college het door betrokkene daartegen
gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 7
oktober 2019 heeft de rechtbank het door betrokkene daartegen
ingestelde beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak
heeft betrokkene hoger beroep ingesteld. Het ingestelde hoger
beroep is door de Raad van State op 24 maart 2021 ongegrond
verklaard. Het college heeft kennis genomen van de uitspraak.

189731

Wijze van samenwerking
Participatiewet

1.
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In te stemmen met het afsluiten van een
dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van de
backoffice-activiteiten in het kader van de
Participatiewet voor de duur van één jaar met de
gemeente Oldenzaal per 1 januari 2022

Samenvatting

In december 2020 hebben de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal
en Tubbergen besloten om per 1 januari 2022 samen te gaan
werken bij de uitvoering van de Participatiewet (Pw) en met
name samen te gaan werken bij de uitvoering van de
backofficetaken in het kader van de Pw. Onder de
backofficetaken verstaan we het betalen van de uitkering, het

2.

3.

4.

In te stemmen met het verder uitwerken van deze
samenwerking middels horizontale samenwerking of de
netwerkconstructie per 1 januari 2023
In te stemmen met de bestuursopdracht Uitvoeren
samenwerking Participatiewet Dinkelland, Oldenzaal en
Tubbergen
De raad hierover te informeren via bijgevoegde
raadsbrief

registeren en muteren van de gegevens die nodig zijn om de
uitkering te betalen en het archiveren van deze gegevens. Dit
besluit is genomen op basis van een onderzoek in de maanden
daarvoor en het besluit van het college is in januari 2021
besproken met de raad. Hierin zijn geen bezwaren geuit tegen
een samenwerking tussen de 3 gemeenten.
In december 2020 hebben de 3 colleges een besluit genomen
over samenwerking en toen opdracht gegeven om onderzoek te
doen naar de vorm waarin deze samenwerking gaat
plaatsvinden. In januari 2021 is dit onderzoek door de 3
gemeenten uitgevoerd.
Voor de samenwerking vanaf 1 januari 2022 gaat het college
voor de uitvoering van de backofficetaken een
dienstverleningsovereenkomst afsluiten met de gemeente
Oldenzaal. Daarnaast gaat het college samen met de colleges van
Tubbergen en Oldenzaal de voorwaarden voor een
gelijkwaardige samenwerking verder uitwerken zodat deze vanaf
1 januari 2023 tot stand kan komen.

220617

Vaststellen actieplan
maatschappelijk verantwoord
inkopen

In te stemmen met actieplan maatschappelijk verantwoord
inkopen.

Dit actieplan beschrijft de hoe de gemeente de doelstellingen op
het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
gaat realiseren.
MVI betekent dat de gemeente naast op de prijs van de
producten, diensten of werken ook let op de effecten van de
inkoop op milieu en sociale aspecten.
In dit actieplan zijn als focusthema's klimaatbewust, circulair en
innovatiegericht inkopen en het samenwerken met de inwoners
van onze gemeenten op inkoop gekozen. Thema's als SROI,
MKB vriendelijk en lokaal inkopen zijn al ingebed in ons
inkoopproces.

222663

Wensen en bedenkingen Stichting
Twenteboard en
bestuursovereenkomst

2.

De raad van Dinkelland heeft wensen en bedenkingen bij de
oprichting van de stichting Twente Board en het aangaan van de
bestuursovereenkomst tussen de 14 gemeenten. Het college heeft
besloten deze wensen en bedenkingen onder de aandacht te
brengen van de Regio Twente.

3.
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Het dagelijks van de Regio Twente te informeren over
de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad met
betrekking tot het aangaan van de
bestuursovereenkomst.
Het dagelijks bestuur te verzoeken de

bestuursovereenkomst en de toelichting daarop zodanig
aan te passen, dat tegemoet gekomen wordt aan deze
wensen en bedenkingen.
211444

Voorontwerp RES 1.0

1. Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES
Twente 1.0 als strategisch koersdocument.
2. Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14
Twentse gemeenten, waterschappen en provincie:
a. Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur (Twh)
duurzaam elektriciteit opwekken met een combinatie van winden zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk
is voor de eigen bijdrage in Gwh. Hierbij is
overprogrammering in de planfase mogelijk nodig, vanwege te
verwachten planuitval (op basis van ervaring is dat 30%).
b. De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor
Twente.
3. Akkoord te gaan met de (proces)afspraken om te komen tot
de RES Twente 1.0.
4. Akkoord te gaan met het gewijzigde bod van de Noordoost
Twentse gemeenten van 225 GWh en de Raad voor te stellen
hiermee akkoord te gaan.
5. De raad voor te stellen eventuele reacties op het voorlopig
ontwerp RES Twente 1.0 (via moties) kenbaar te maken aan het
College van B&W.

Het Rijk vraagt vanuit het Klimaatakkoord van de dertig regio’s,
waaronder Twente, een voorstel te maken om gezamenlijk 35
Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land op te wekken
in 2030. In het voorlopige ontwerp RES Twente 1.0 staat
beschreven wat de bijdrage van Twente is. De gemeente
Dinkelland maakt onderdeel uit van deze Twentse samenwerking
en levert via het NOT bod in de RES-Twente haar bijdrage aan
het Klimaatakkoord.
Aan de raad wordt het voorlopige ontwerp RES Twente 1.0
voorgelegd, zodat zij hier een opiniërend oordeel over kan
vormen en deze mee kan geven aan het College, andere
volksvertegenwoordigers, de programma-organisatie en de
stuurgroep RES Twente. De reacties (die mogelijk ook uit de
raad in de vorm van moties aan de colleges kenbaar gemaakt
zijn) worden meegenomen bij de totstandkoming van het
definitieve ontwerp RES 1.0 Twente.

223987

Schriftelijke vragen: Zon op het
dak

de schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks Dinkelland
met betrekking tot "Zon op het dak", middels bijgaande
raadsbrief te beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
GroenLinks Dinkelland met betrekking tot "Zon op het dak"
middels een raadsbrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2021
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