
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur 11 december 2018 
 
 

  
Voorzitter:  dhr. E.H.J. Hemmer  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 vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Dinkelland 2019 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Dinkelland 2019 
De afgelopen maanden zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving 

en zijn er verschillende nieuwe inkooptrajecten doorlopen, waardoor het noodzakelijk is om 

deze verordeningen aan te passen. Hierdoor wordt de gemeentelijke regelgeving voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet van de gemeente Dinkelland in 

overeenstemming gebracht met de wijzigingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie en 
wordt de zorgcontinuïteit gewaarborgd.  

Portefeuille: wethouder Duursma 

 
6. Presentatie inzake het vervoer in het sociaal domein 

Regionaal is de laatste jaren samengewerkt aan de aanbesteding, gunning en invoering van 
leerlingenvervoer, vervoer van en naar de dagbesteding en de regiotaxi. Gemeenten hebben 

dit samen ingekocht.  
Portefeuille: wethouder Duursma 

 

7. Voorstel inzake vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van de 
onroerende zaakbelastingen 2019 (wordt onder voorbehoud akkoord college 27 november 
2018 nagezonden) 
Jaarlijks stelt de gemeenteraad de “Verordening op de heffing en invordering van de 

onroerendezaakbelastingen 2019 vast om voor 2019 de juiste grondslagen te hebben voor 

belastingheffing. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 
8. Voorstel inzake vaststelling diverse belastingverordeningen 2019 (wordt onder voorbehoud 
akkoord college 27 november 2018 nagezonden) 
Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen met de nieuwe tarieven vast voor 

het komende jaar om de juiste grondslagen te hebben voor belastingheffing. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

9. Sluiting 


