
 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   51988 
Datum vergadering:  28 januari 2020 
Datum voorstel:  17 december 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Veegbesluit intrekken regelingen 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De raad wordt voorgesteld de volgende regelingen ( en/of beleidsnota's) in te trekken: 

1. Verordening BRP gemeente Dinkelland (2018) 
2. Beleidsnotitie kledinginzameling aan huis gemeente Dinkelland (2013) 
3. Verordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Dinkelland (2004) 
4. Beeldkwaliteitsplan “Ootmarsum, Commanderie" (2015) 
5. Beleidsnota reserves (en voorzieningen) 2015-2018 Dinkelland 
6. Beleidsnota Samen aan de slag met Centrumontwikkeling Weerselo (2016) 
7. Verordening burgerinitiatieven gemeente Dinkelland (2005) 
8. Afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland (2016) 
9. Verordening op de rekenkamercommissie (2013) 
10. Nadere subsidieregeling Duurzaamheidsfonds Dinkelland (2018) 
11. Verordening inburgering gemeente Dinkelland (2013) 

 
 
Samenvatting van het voorstel 
De raad heeft enkele verouderde regelingen en /of beleidsnota's ingetrokken. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Om het bestaande bestand aan regelingen en beleidsnota's actueel te houden, heeft het college de voorraad 
doorgelicht. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Actualiseren van beleid en wet- en regelgeving 
 
Argumentatie 
Op iedere in te trekken regeling volgt een korte toelichting. 
1.Verordening BRP gemeente Dinkelland 
Er is reeds een nieuwe versie van kracht waarbij is vergeten de onderhavige regeling in te trekken. 
2. Beleidsnotitie kledinginzameling aan huis gemeente Dinkelland 
Deze beleidsnotitie is door tijdsverloop achterhaald geworden. 
3. Verordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 
Deze regeling is verouderd en niet meer in gebruik. 
4. Beeldkwaliteitsplan “Ootmarsum, Commanderie" 
Het bestemmingsplan is reeds vastgesteld waardoor het beeldkwaliteitsplan geen juridische functie meer 
heeft. 
5. Beleidsnota reserves (en voorzieningen) 2015-2018 Dinkelland 
Deze beleidsnota is door tijdsverloop 'uitgewerkt' en moet zodoende ingetrokken worden. 
6. Beleidsnota Samen aan de slag met Centrumontwikkeling Weerselo 
Deze beleidsnota is door tijdsverloop achterhaald en niet meer van toepassing. 
7. Verordening burgerinitiatieven gemeente Dinkelland 
Deze verordening is door tijdsverloop achterhaald en niet in onbruik geraakt. 
8. Afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland 
Er is reeds een nieuwe verordening van kracht waarbij is vergeten de onderhavige regeling in te trekken. 
9. Verordening op de rekenkamercommissie 
Er is reeds een nieuwe verordening van kracht waarbij is vergeten de onderhavige regeling in te trekken. 
10. Nadere subsidieregeling Duurzaamheidsfonds Dinkelland 
Er is reeds een nieuwe verordening van kracht waarbij is vergeten de onderhavige regeling in te trekken. 
11. Verordening inburgering gemeente Dinkelland 
Inburgering is op dit moment geen gemeentelijke taak. Zodoende kan de onderhavige regeling worden 
ingetrokken. In de loop van 2020 wordt dit een gemeentelijke taak en zal er een nieuwe regeling worden 

 



vastgesteld. 
 
Externe communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Financiele paragraaf 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie 
Van tijd tot tijd vindt er een dergelijke controle plaats. Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen. 
 
Bij het vaststellen van nieuwe regelingen wordt vanaf heden als apart beslispunt opgenomen of er ook een 
regeling is die moet worden ingetrokken. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
In de raad van Tubbergen ligt een soortgelijk voorstel ter besluitvorming voor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  28 januari 2020 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Veegbesluit intrekken regelingen 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 14 januari 2020;  
  
Gelet op artikel 125 Grondwet, artikelen 108, 147 en 149 Gemeentewet en hoofdstuk 3 Algemene wet 
bestuursrecht. 
 
Trekt de volgende regelingen en/of beleidsnota's in: 
1. Verordening BRP gemeente Dinkelland (2018) 
2. Beleidsnotitie kledinginzameling aan huis gemeente Dinkelland (2013) 
3. Verordening adviesraad leerlingenvervoer gemeente Dinkelland (2004) 
4. Beeldkwaliteitsplan “Ootmarsum, Commanderie" (2015) 
5. Beleidsnota reserves (en voorzieningen) 2015-2018 Dinkelland 
6. Beleidsnota Samen aan de slag met Centrumontwikkeling Weerselo (2016) 
7. Verordening burgerinitiatieven gemeente Dinkelland (2005) 
8. Afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland (2016) 
9. Verordening op de rekenkamercommissie (2013) 
10. Nadere subsidieregeling Duurzaamheidsfonds Dinkelland (2018) 
11. Verordening inburgering gemeente Dinkelland (2013) 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2020 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


