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Jaarverslag 2020 VTH-milieutaken 1.
Omgevingsdienst Twente

2.

215403

Het jaarverslag voor de uitgevoerde milieutaken in 2020
door de Omgevingsdienst Twente op het gebied van
VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)
vast te stellen;
Het vastgestelde jaarverslag middels een raadsbrief ter
kennisname aan de raad te sturen en ter beoordeling toe
te sturen aan de Interbestuurlijke toezichthouder,
Provinciale Staten.

Beantwoording schriftelijke vragen De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
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2020 is het tweede jaar dat de Omgevingsdienst Twente (hierna;
de ODT) de VTH-milieutaken namens u uitvoert. In dit jaar is de
focus meer op de daadwerkelijke uitvoering, monitoring en
rapportering hiervan komen te liggen. Ook de OD Twente werd
geconfronteerd met de effecten van het COVID-19-virus. De
maatregelen hebben sterk invloed gehad op de werkzaamheden
van de ODT.
De ODT heeft zich ook verder ontwikkeld op de drie thema's:
uitvoeringskwaliteit, dienstverlening en financiën die in de
beleidsdoelen van het VTH-beleid zijn opgenomen.
Het college constateert dat de ODT verder "in control" is
gekomen en is positief hoe de ODT zich blijft ontwikkelen.
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie

fractie Lokaal Dinkelland met
betrekking tot ‘vergroening
schoolpleinen’

betrekking tot ‘vergroening schoolpleinen’, middels bijgaande
raadsbrief te beantwoorden.

Lokaal Dinkelland met betrekking tot ‘vergroening
schoolpleinen’ middels een raadsbrief.
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Verlenging overeenkomst
maatwerkvervoer Dinkelland

In te stemmen met:
Het verlengen van de overeenkomst met de combinatie
Hulshof/Nijhuis met één jaar per 1 juli 2021, voor het leveren
van maatwerkvervoer dat betrekking heeft op incidenteel
vervoer, leerlingenvervoer, vervoer van en naar de
dagbesteding, vervoer van/naar jeugdhulplocaties .

Per 1 juli 2017 is de combinatie Hulshof/Nijhuis gecontracteerd
voor het maatwerkvervoer voor de gemeente Dinkelland. Het
college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de
huidige overeenkomst met de combinatie Hulshof/Nijhuis per 1
juli 2021 te verlengen. Hiermee is de optie tot eenzijdige
verlenging, van 3 maal 1 jaar voor de tweede keer gelicht.

217392

Het ontwerpbestemmingsplan
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Tilligte,
Tilligte, Ootmarsumsestraat 165 en Ootmarsumsestraat 165 en 167’ en zes weken ter inzage
167 wordt ter inzage gelegd
leggen;
2. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen
exploitatieplan vast te stellen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tilligte, Ootmarsumsestraat 165
en 167’ voor het bouwen van een twee-onder-een-kap woning en
het juridisch-planologisch vastleggen van de op 19 april 2019
verleende omgevingsvergunning voor het omvormen van het
voormalige horecapand tot een appartementen, wordt ter inzage
gelegd.
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Tijdelijke huurkorting
gemeentelijk vastgoed vanwege
Corona

1.

De betalingstermijn van de huurnota's te verruimen van
30 naar 360 dagen;
Huurkorting (privaatrechtelijk) te geven aan huurders
van de gemeente zonder subsidierelatie, bij een
omzetverlies van 30% of meer en deze te dekken uit de
stelpost Corona steunmaatregelen.

Door het coronavirus zijn organisaties en ondernemers veel
omzet misgelopen. Daarom hebben we voor onze huurders een
pakket van steunmaatregelen samengesteld.
In het steunpakket maken we onderscheid tussen huurders met
een subsidierelatie en huurders zonder subsidierelatie met de
gemeente Dinkelland. Het uitgangspunt van de maatregelen is
dat de pijn van de crisis gezamenlijk gedragen wordt.

Advies AB-vergadering Regio
Twente 07-04-2021

1.
2.

In te stemmen met de besluitenlijst van 19 maart 2021;
Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van de
Overijsselse Ombudsman;
Kennis te nemen van het overzicht van de financiële
effecten van de transitie;
In te stemmen met het bestemmen van de vrijvallende
middelen van €838.000 uit de Agenda van Twente voor
de dekking van de frictiekosten;
In te stemmen met de overdracht van het Innovatiefonds
Twente aan de provincie of de samenvoeging met het

Op 7 april 2021 is er een vergadering van het algemeen bestuur
(AB) van de Regio Twente. Het college heeft standpunten
ingenomen over de voorstellen die in hoofdzakelijk betrekking
hebben op de transitie van de Regio Twente.
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2.

3.
4.

5.
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6.

7.

Innovatiefonds Overijssel en hierover verkennende
gesprekken met partijen aan te gaan;
In te stemmen met het in eigendom houden van het
Midden en Klein Bedrijf (MKB) fonds bij Regio Twente
of de GR Gezondheid als rechtsopvolger en in beginsel
het beheer van dit fonds extern te beleggen;
Het DB te verzoeken de brief zodanig aan te passen, dat
bij gebleken overeenstemming over de
unanimiteitsvereisten aan de colleges voorgesteld wordt,
om bij de eerstvolgende noodzakelijke aanpassing van
de regelingen, de unanimiteitsvereisten in de regelingen
op te nemen.
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Gronduitgifte Hopmanstraat
Denekamp

In het complex Hopmanstraat in Denekamp de bouwkavels 1, 2 Vanwege de grote belangstelling voor de 6 bouwkavels en het
en 3 toe te wijzen aan senioren en de bouwkavels 4, 5 en 6 toe doel om zowel senioren als starters te kunnen bedienen, heeft het
te wijzen aan starters.
college een kavelverdeling gemaakt voor senioren en starters.
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Beantwoording schriftelijke vragen de schriftelijke vragen van de fractie (fractienaam) met
fractie VVD met betrekking tot
betrekking tot (onderwerp), middels bijgaande raadsbrief te
'Wat als we ‘nee’ tegen de RES1.0 beantwoorden.
zeggen' ?

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
(fractienaam) met betrekking tot (onderwerp) middels een
raadsbrief.
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Technische aanpassing nota
inbreidingslocaties 2020

De raad is voorgesteld om een technische aanpassing van de
Nota Inbreidingslocaties 2020 door te voeren, zodat 'lege
plekken' juridisch juist zijn verankerd.

De raad voor te stellen om aan artikel 3.4, in de tabel, onder
punt 3, van de Nota Inbreidingslocaties 2020 de volgende
technische aanpassing toe te voegen:
Toevoeging van de bullit:
- het (her)ontwikkelen van een lege plek die voldoet aan de
omschrijving stedelijke functies in 3.2

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021
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