
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur 17 november 2020 
 
 

  
Voorzitter:  dhr. A.P.M. Maathuis  Tijd:  19.30 uur 
Commissiegriffier: dhr. O.J.R.J. Huitema   Plaats:  raadszaal  

 
 

1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 

 
3. Informatie vanuit het college 

Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om 

te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht. 
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma 

 
4. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per 
onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te 

stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te 

worden gemeld.  
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma 

 
5. Voorstel inzake concept beleidsplan VRT 2021-2024 incl. regionaal risicoprofiel en 

dekkingsplan brandweer 

Op basis van de Wet veiligheidsregio’s stelt het Algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente 
ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan op (inclusief dekkingsplan brandweer), 

waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het 
beleidsplan vormt het strategisch beleidskader en geeft richting aan de inspanningen van 

Veiligheidsregio Twente voor de komende vier jaar. 

Portefeuille: burgemeester Joosten 
 

6. Voorstel inzake deelname aan experiment centraal tellen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen 2021  
De gemeenteraad heeft besloten om deel te nemen aan het "experiment centraal tellen voor 
de Tweede Kamerverkiezingen 2021". 

Portefeuille: burgemeester Joosten 

 
7. Voorstel inzake vaststelling Kadernota Integraal Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen 2020  
Het huidige beleidskader Risicomanagement is in 2014 opgesteld en daarmee sterk 

verouderd. Reden om het beleidsdocument en de uitvoering daarvan te actualiseren en 

daarbij direct een verbinding te leggen naar onze doelstellingen en aan te laten sluiten bij de 
huidige (leef-en systeem)werelden. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

8. Voorstel inzake Gemeenschappelijke regeling Centrumgemeente Enschede Beschermd 
Wonen per 1 januari 2022 

Gemeenten staan voor de opgave om Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang vallen nu nog onder de verantwoordelijkheid van de 

centrumgemeente Enschede. Vanaf 2021 verschuift de verantwoordelijkheid voor beschermd 
wonen van centrumgemeente Enschede naar alle gemeenten. Hiervoor gaan de gemeenten 



 

 

per 1 januari 2022 een gemeenschappelijke regeling centrumgemeente Enschede beschermd 
wonen aan. 

Portefeuille: wethouder Duursma 
 

9. Sluiting 


