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

233620

Schriftelijke vragen inzake COVID De schriftelijke vragen van de fractie VVD met betrekking tot
19 test grensgangers
vragen inzake COVID 19 test voor grensgangers, middels een
aanpassing in bijgaande raadsbrief, te beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
VVD met betrekking tot de vragen inzake COVID 19 test voor
grensgangers middels een raadsbrief.

234400

Lokaal steunfonds ondernemers
vanwege corona

1.
De beleidsregels "Noodsteun aan ondernemingen
vanwege de coronacrisis gemeente Dinkelland” (noodsteun
corona) vast te stellen, onder wijzing van artikel 3.3: het tussen
haakjes geplaatste woord 'voldoende' vervalt.
2.
Vooruitlopend op het te nemen raadsbesluit een budget
beschikbaar te stellen van €100.000,- voor de financiële steun
voor ondernemers op basis van deze beleidsregels en dit te
dekken uit de stelpost coronacompensatie.
3. De formele besluitvorming door de gemeenteraad op te
nemen in het eerste programmajournaal 2021.
4.
De raad hierover te informeren door middel van
bijgevoegde raadsbrief.

Corona heeft een grote invloed op diverse economische
sectoren. Vanuit de Rijksoverheid zijn er
ondersteuningsmaatregelen opgezet ter ondersteuning van
ondernemers en ondernemingen. In de praktijk blijkt dat er
ondernemers zijn die tussen wal en schip vallen en geen of
onvoldoende steun krijgen. In de raadsvergadering van 2 maart
2021 heeft de portefeuillehouder aangegeven deze ondernemers
te gaan helpen. Het college heeft dit vertaald in beleidsregels om
maatwerk te kunnen bieden als er sprake is van acute financiële
nood. Deze beleidsregels moeten ertoe bijdragen dat de acute
financiële nood wordt opgelost waardoor de kans dat de
onderneming blijft voortbestaan wordt vergroot.

234249

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan "Buitengebied,

De raad wordt voorgesteld om:
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
"Buitengebied, Twelweg 11 en Ekelhofsveldweg 6" vast te
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Besluit

Samenvatting

Twelweg 11 en Ekelhofsveldweg
6" vast te stellen.

(Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) de papieren en de digitale versie van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied, Twelweg 11 en
Ekelhofsveldweg 6’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPTWELW11OOT60-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 code vast
te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen
exploitatieplan vast te stellen;
4. het Rood voor Rood beeldkwaliteitsplan als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet ongewijzigd
vast te stellen.

232782

Toepassen coördinatieregeling Wro De raad wordt voorgesteld om de gemeentelijke
coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1. van de Wet
ruimtelijke ordening toe te passen op de voorbereiding en
bekendmaking van het bestemmingsplan, de
omgevingsvergunning voor bouwen, toestemmingen en
anderen besluiten die nodig zijn om de realisatie mogelijk te
maken van de Aldi-supermarkt aan de Eurowerft Noord in
Denekamp.

232539

Het ontwerpbestemmingsplan
'Vierde Veld DSVD, Deurningen'
wordt ter inzage gelegd

1.

2.

231778

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Ottershagenweg 2 en 2A Oud
Ootmarsum' vast te stellen.
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stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om door
middel van de rood voor rood regeling één compensatiewoning
aan de Twelweg 11 te Rossum te realiseren en een investering in
de ruimtelijke kwaliteit uit te voeren op beide locaties. Ook
wordt er voor de nieuw te bouwen woning een
beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

De raad wordt voorgesteld om de gemeentelijke
coördinatieregeling toe te passen voor de realisatie van de Aldisupermarkt aan de Eurowerft Noord in Denekamp.

in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Vierde Het ontwerpbestemmingsplan 'Vierde Veld DSVD, Deurningen',
ten behoeve van de realisatie van elf woningen, wordt ter inzage
Veld DSVD, Deurningen' en zes weken ter inzage
gelegd.
leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan 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 'Buitengebied,
Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum' met de
identificatiecode

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
'Buitengebied, Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum' vast te
stellen. Met het plan wordt de bedrijfswoning met inwoning aan
de Ottershagenweg 2-2a te Oud Ootmarsum afgesplitst van het
horecabedrijf en bestemd tot reguliere woning met een
bestemming 'Wonen'.

2.

3.

NL.IMRO.1774.BUIBPOTTERSHAGEN2-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.BUIBPOTTERSHAGEN2-VG01 vast
te stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 april 2021
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