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

244363

Jaarverantwoording Kinderopvang 1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen
2020
en vóór 1 juli 2021 indienen bij de Inspectie van het onderwijs.
2. De gemeenteraad kennis te laten nemen van de
Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 door middel van
bijgevoegde raadsbrief.

Vóór 1 juli 2021 moet de gemeente de Jaarverantwoording
Kinderopvang 2020 indienen bij de Inspectie van het onderwijs.
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het
toezicht in de kinderopvang en de handhaving hierop. De
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is aangewezen als
instantie die het feitelijk toezicht uitvoert. De
Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 is gebaseerd op de
gegevens die de gemeente en de GGD heeft vastgelegd in (de
database) het Landelijk Register Kinderopvang (GIR) en in de
Gemeenschappelijk Inspectie Ruimtes Handhaving (GIR).

236392

Hersteloperatie gedupeerden
kinderopvangtoeslagenaffaire

De raad van de gemeente Dinkelland is per raadsbrief, gedateerd
10 februari 2021 door het college op de hoogte gebracht van de
stand van zaken met betrekking tot de hersteloperatie
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Besluit

Door middel van bijgevoegde raadsbrief uw raad op de hoogte
te stellen van de stand van zaken met betrekking tot de
hersteloperatie gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire

Samenvatting

gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire.
Door middel van deze raadsbrief heeft het college de Raad
geïnformeerd over de laatste stand van zaken.
244087

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan "Buitengebied,
Brandlichterweg 61 en 65
Denekamp" vast te stellen

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 ‘Buitengebied, Brandlichterweg 61 en
65 Denekamp’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWG6165-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWG6165-VG01 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 vast te
stellen voor de compensatiewoning aan de Brandlichterweg 61
Denekamp.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
‘Buitengebied, Brandlichterweg 61 en 65 Denekamp’ vast te
stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om door
middel van de rood voor rood regeling één compensatiewoning
aan de Brandlichterweg 61 in Denekamp te realiseren. Ook
wordt voor de nieuw te bouwen woning het Rood voor Rood
beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen
ingediend.

245375

Beleid huisvesten
arbeidsmigranten gemeente
Dinkelland

Om het Beleid huisvesten arbeidsmigranten, zoals dat door de
raad is is vastgesteld op 20 april 2021, vast te stellen.

Het door de raad vastgestelde beleid voor de huisvesting van
arbeidsmigranten wordt ook door het college vastgesteld ten
behoeve van de afweging of middels een omgevingsvergunning
kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

214846

Jaarstukken 2020 Dinkelland

1) In te stemmen met de jaarstukken 2020 van de gemeente
Dinkelland en het positieve resultaat over het jaar 2020 ten
bedrage van € 1.853.000 als volgt te bestemmen:
o Toe te voegen aan de reserve verplichtingen voorgaand
dienstjaar € 454.000;
o Toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare
algemene middelen € 755.000;
o Toe te voegen aan de algemene reserve € 644.000.

Met de jaarstukken 2020 van de gemeente Dinkelland wordt het
boekjaar afgesloten en zowel financieel als beleidsmatig
verantwoording afgelegd over 2020. Dit laatste document in de
Planning & Control cyclus van 2020 geeft antwoord op de 3 Wvragen: Wat wilden we bereiken, wat hebben we daadwerkelijk
bereikt en wat heeft het gekost? De jaarrekening 2020 (het
financiële deel van de jaarstukken) is door de accountant
gecontroleerd en hiervoor is een goedkeurende
controleverklaring verstrekt.

2) De raad voor te stellen om de jaarstukken 2020 van de
gemeente Dinkelland (inclusief resultaatbestemming) vast te
stellen.
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3) Kennis te nemen van de bijlage Factsheets sociaal domein.
4) Kennis te nemen van de bijlage Praatplaat Samen en Gezond
Dinkelland.
244278

Regionale Energiestrategie (RES)
Twente 1.0

1. De Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0. als
strategisch koersdocument vast te stellen.
2. De raad voorstellen om de RES Twente 1.0 als strategisch
koersdocument vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de bijlage: moties en reflecties
Stuurgroep RES en College
4. De raad voor te stellen om kennis te nemen van het
document “moties en reflecties Stuurgroep RES en College”.

De RES Twente 1.0 is een belangrijke stap om te komen tot een
bijdrage vanuit Twente aan het Klimaatakkoord. Dit draagt bij
aan een vermindering van de CO2-uitstoot met 95% in 2050,
met als tussenstap een vermindering van 49% in 2030.
Hoofddoelstellingen voor 2030 bestaan uit het duurzaam
opwekken van 1,5 TWh elektriciteit en de realisatie van een
Regionale Structuur Warmte om gebouwen duurzaam te
verwarmen zonder fossiele brandstoffen (dus aardgasvrij).
Hiermee wordt beoogd de klimaatverandering zoveel mogelijk
tegen te gaan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2021
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