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234976

Wensen en bedenkingen
Begrotingen Verbonden partijen

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is geregeld dat een
gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus de begroting van
het daarop volgende jaar moet vaststellen. Dit kan alleen nadat
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de
gelegenheid is geboden om hun wensen en bedenkingen,
middels een zienswijze, te uiten. Hiervoor dient de
gemeenschappelijke regeling uiterlijk op 15 april de
ontwerpbegroting (inclusief voorlopige jaarrekening) aan de
deelnemende gemeenten aan te bieden. De ontwerpbegrotingen
worden voor wensen en bedenkingen doorgestuurd naar de
gemeenteraad
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Besluit

1.Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2022 (inclusief
de voorlopige jaarrekeningen 2020) van de gemeenschappelijke
regelingen Omgevingsdienst Twente, Stadsbank Oost
Nederland, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en
Openbaar Lichaam Crematoria Twente;
2.deze ontwerpbegrotingen 2022 voor wensen en bedenkingen
door te sturen aan de gemeenteraad, en de raad voor te stellen:
A. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst
Twente geen zienswijze in te dienen;
B. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Stadsbank Oost
Nederland geen zienswijze in te dienen;
C. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio
Twente geen zienswijze in te dienen;
D. om de ontwerpbegroting 2022 van de Regio Twente als
zienswijze in te dienen, dat de begrotingswijziging waarmee de
vastgestelde begroting 2022 van de Regio Twente wordt
omgevormd tot de begroting 2022 van de GR Gezondheid voor
zienswijzen aan de gemeenteraden moet worden voorgelegd;

Samenvatting

E. om op de ontwerpbegroting 2022 van het Openbaar Lichaam
Crematoria Twente geen zienswijze in te dienen.
234974

Heroriëntatie voor ondernemers,
product ROZ

1.

2.

214814

215470

Jaarstukken 2020 Noaberkracht

Vaststellen Verordening
bekostiging leerlingenvervoer
gemeente Dinkelland 2021

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de
gemeenschappelijke regeling is Noaberkracht verplicht om
jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en
beheer.

1.

De Reactie nota Advies Sociaal Domein Dinkelland op
de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente
Dinkelland 2021 vast te stellen;
De Reactie nota ter kennisname aan de gemeenteraad
aan te bieden;
De gemeenteraad voor te stellen de Verordening
bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dinkelland
2021 vast te stellen en de Verordening leerlingenvervoer
2018 in te trekken;

Er zijn veel ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in
het passend onderwijs geweest, waardoor er een herziening van
de Verordening leerlingenvervoer 2018 moet plaatsvinden. De
wijzigingen zijn verwerkt in de Verordening bekostiging
leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2021.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland

De ontwerpbegroting 2022 van Noaberkracht bevat de
beleidsmatige doelen en de financiële begroting voor het jaar

3.

Noaberkracht Ontwerpbegroting
2022
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Gemeente Dinkelland wil ondernemers ondersteunen die zich,
mede als gevolg van de coronacrisis, willen oriënteren op hun
toekomst. Daarbij kan het gaan om vragen als: Is mijn huidige
bedrijfsmodel nog wel passend? Hoe ga ik om met financiële
vraagstukken waar ik voor sta? Of wil ik misschien toch liever
een baan in loondienst? Met ROZ is gesproken op welke wijze
de heroriëntatie voor ondernemers vormgegeven kan worden in
de arbeidsmarktregio Twente en specifiek in Dinkelland. Op
basis daarvan heeft het ROZ een aanbod ontwikkeld. Het college
heeft besloten hiervoor een bedrag van € 10.000 uit de corona
stelpost in te zetten zodat ondernemers zich met hulp van het
ROZ kunnen heroriënteren op hun toekomst.

1) Kennis te nemen van de Ontwerp jaarstukken 2020
Noaberkracht.
2) Deze Ontwerp jaarstukken 2020 Noaberkracht voor wensen
en bedenkingen aan te bieden aan de gemeenteraad.
3) De gemeenteraad voor te stellen op deze Ontwerp
jaarstukken 2020 Noaberkracht geen zienswijze in te dienen.

2.

234381

Kennis te nemen van het ROZ-aanbod "Heroriëntatie
voor ondernemers". Het ROZ opdracht te geven het
bovengenoemd product in te zetten;
De benodigde middelen van € 10.000 te dekken uit de
corona stelpost.

1.

De jaarstukken geeft een overzicht van de financiële situatie en
het gevoerde beleid van de bedrijfsvoeringsorganisatie over het
boekjaar 2020.

Het college heeft ingestemd met de wijzigingen en de
Verordening wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de
Gemeenteraad. Wanneer de Gemeenteraad deze Verordening
heeft vastgesteld is de Verordening weer in lijn met wet en
regelgeving.

2.
3.

93768

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en 1.
Jeugdwet Dinkelland over 2019
2.
3.

4.

Tubbergen.
2022.
De ontwerpbegroting 2022 voor wensen en bedenkingen
aan te bieden aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te
dienen.
Kennis te nemen van de uitkomsten van het
cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd Dinkelland
over 2019;
In te stemmen met de raadsbrief hierover en deze aan de
gemeenteraad te sturen;
De Adviesraad sociaal domein Dinkelland met
bijgevoegde brief te informeren over de
onderzoeksuitkomsten;
In te stemmen met het publiceren van de
onderzoeksuitkomsten op www.waarstaatjegemeente.nl
ten behoeve van de monitor Sociaal Domein.

Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het
cliëntervaringsonderzoek onder cliënten met een Wmovoorziening of een vorm van jeugdhulp over 2019. De
uitkomsten van dit onderzoek geven een beeld van de door
cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de
Wmo 2015 en de Jeugdwet en van de toegang. Het college heeft
ingestemd met het verzenden van een raadsbrief met de
onderzoeksuitkomsten aan de gemeenteraad, het verzenden van
een informerende brief aan de Adviesraad sociaal domein
Dinkelland en het publiceren van de onderzoeksuitkomsten op
www.waarstaatjegemeente.nl.

234489

Straatnaamgeving Lattropperstraat De nieuwe straatnaam 'Erve Stok' in Lattrop-Breklenkamp vast Omdat er op de locatie van de oude supermarkt nieuwbouw is
70 Lattrop
te stellen, conform de bij dit besluit horende situatietekening.
gepland en daarbij een nieuwe straat wordt aangelegd, moet
hieraan straatnaam (openbare ruimtenaam) worden toegekend.
Deze naam is tot stand gekomen na overleg met de dorpsraad
Lattrop-Breklenkamp en de projectontwikkelaars.
De woningen die gebouwd zullen worden, kunnen nu voorzien
worden van een correcte adressering.

233352

Gemeenschappelijke Regeling
Gezondheid en Regeling
Recreatieschap Twente (2)
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1.

Onder voorbehoud van toestemming van de
gemeenteraad in te stemmen met de oprichting van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente,
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde regeling
(bijlage 1), waarbij aan artikel 5 een lid wordt
toegevoegd, waarin bepaald wordt dat alleen in
unanimiteit nieuwe activiteiten kunnen worden

Het algemeen bestuur (AB) van de Regio Twente heeft de
concept-gemeenschappelijke regeling Gezondheid en de
concept-regeling Recreatieschap Twente geamendeerd. Als
gevolg van de amendementen moet opnieuw besluitvorming in
het college en de raad plaatsvinden.
Het college heeft, onder voorbehoud van toestemming van de
raad, ingestemd met de oprichting van een Recreatieschap
Twente op basis van de gewijzigde regeling. Daarnaast heeft het
college, onder voorbehoud van toestemming van de raad,

2.

3.

toegevoegd.
Onder voorbehoud van toestemming van de
gemeenteraad in te stemmen met de wijziging van de
Regeling Regio Twente in de Gemeenschappelijke
Regeling Gezondheid, overeenkomstig de bij dit besluit
gevoegde regeling (bijlage 2), waarbij aan artikel 4 lid 3
en lid 4 wordt toegevoegd, dat voor het verlenen van
diensten en gastheerschappen unanimiteit is vereist.
De raad te verzoeken toestemming te verlenen voor de
oprichting van het Recreatieschap Twente en voor de
wijziging van de Regeling Regio Twente in de
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid.

ingestemd met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Gezondheid. Het college heeft een raadsvoorstel vastgesteld,
waarin de raad verzocht wordt toestemming te verlenen voor de
oprichting van een Recreatieschap Twente en het tot stand
brengen van een Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid op
basis van de gewijzigde regelingen.

234345

Straatnamen uitbreidingsplan Erve De nieuwe straatnaam 'Erve Molenbeek' in Ootmarsum vast te
Molenbeek Ootmarsum
stellen, conform de bij dit besluit horende situatietekening.

Omdat er op de voormalige locatie van de gemeentewerf in
Ootmarsum nieuwbouw is gepland en daarbij een nieuwe straat
wordt aangelegd, moet hieraan straatnaam (openbare
ruimtenaam) worden toegekend. Deze naam is tot stand
gekomen na overleg met het stadsberaad Ootmarsum en de
Heemkunde Ootmarsum.
De woningen die gebouwd zullen worden, kunnen nu voorzien
worden van een correcte adressering.

231775

Het ontwerpbestemmingsplan
1.
Bestemmingsplan Buitengebied,
Partiële Herziening
Ottershagenweg 3 Oud Ootmarsum
2.
wordt ter inzage gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Partiële Herziening
Ottershagenweg 3 Oud Ootmarsum, ten behoeve van de
uitbreiding van een varkenshouderij, wordt ter inzage gelegd.

235856

Beantwoording schriftelijke vragen
fractie Lokaal Dinkelland met
betrekking tot het gebruik van het
bestrijdingsmiddel glyfosaat op
door de gemeente verpachte
gronden.
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in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied, Partiële Herziening Ottershagenweg 3
Oud Ootmarsum en zes weken ter inzage leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

De schriftelijke vragen van de fractie Lokaal Dinkelland met
betrekking tot het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat
op door de gemeente verpachte gronden, middels de bijgaande
raadsbrief te beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Lokaal Dinkelland, met betrekking tot het gebruik van het
bestrijdingsmiddel glyfosaat op door de gemeente verpachte
gronden, middels een raadsbrief.

233065

Raadsvragen co-vergisting

de schriftelijke vragen van de fractie (GroenLinks) met
betrekking tot (co-vergisting), middels bijgaande raadsbrief te
beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
(GroenLinks) met betrekking tot (co-vergisting) middels een
raadsbrief.

234522

vragen schriftelijke vragen inzake
verhoging startersleningen

de schriftelijke vragen van de fractie CDA,, met betrekking tot
verhoging starterslening, middels bijgaande raadsbrief te
beantwoorden.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
CDA, , met betrekking tot verhoging starterslening, middels een
raadsbrief.

201770

Uitvoeringsbesluit
1.
Afvalstoffenverordening gemeente
Dinkelland 2021
2.
3.

235028

waterinjectie locatie Tramweg
Rossum

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
gemeente Dinkelland 2021 vast te stellen;
Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
gemeente Dinkelland 2016 in te trekken;
Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
gemeente Dinkelland 2021 op de gebruikelijke wijze te
publiceren

In te stemmen met de volgende acties:
1.
Een gesprek aangaan met een afvaardiging van de
omwonenden van de Tramweg
2.
Een gesprek aangaan met het MT-lid warmte &
ondergrond van het ministerie van EZK
3.
Een gesprek aangaan met SodM
4.
Een gesprek aangaan met NAM
5.
Het organiseren van een webinar gezamenlijk met de
provincie
6.
Middels bijgaande raadsbrief de raad hiervan op de
hoogte brengen

De raad heeft op 30 maart 2021 de Afvalstoffenverordening
gemeente Dinkelland 2021 vastgesteld. Op basis van deze
verordening is het "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
gemeente Dinkelland 2021" opgesteld. Hierin zijn regels
opgenomen over gescheiden inzameling van afzonderlijke
bestanddelen van het huishoudelijk afval en de middelen zoals
groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval), plastic, metalen en
drankkartons (PMD) of papier en karton en over de middelen
waarmee dat dient te gebeuren.
Naar aanleiding van ingekomen brieven van de omwonenden
van de NAM-locatie aan de Tramweg, Stichting Stop Afvalwater
Twente (SSAT) en de reactie van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat(EZK) op de op 5 maart jl. door
het college verzonden brief onderneemt het college een aantal
acties. Middels een raadsbrief wordt de raad hiervan in kennis
gesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 april 2021
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