AGENDA RAADSVERGADERING 29 NOVEMBER 2022
Aanvang 19.30 uur

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Informatie vanuit het college
4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking
5. Vragenhalfuur
6. Open debatronde
7. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 15 november 2022
8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 oktober 2022 (volgt)
9. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Ootmarsum, Brookhuis Noordwest”
Het voorstel is:
1. om 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 ‘Ootmarsum,
Brookhuis Noordwest’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.OOTBPBROOKHUISNW-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;
2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.OOTBPBROOKHUISNW-VG01 gewijzigd vast te stellen;
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;
4. om zienswijze(n) niet over te nemen.
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Weerselo, Bisschopstraat 2”
Het voorstel is:
1. om 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 ‘Weerselo, Bisschopstraat 2’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BPWEEBISSCHOPSTR2-VG01 met de bijbehorende
bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.BPWEEBISSCHOPSTR2-VG01 vast te stellen;
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;
4. om zienswijze(n) niet over te nemen.

11. Voorstel inzake vaststellen Duurzaamheidsfonds Dinkelland 2022
Het voorstel is:
1. Vaststellen van het "Duurzaamheidsfonds Dinkelland 2022";
2. Vaststellen van de bijbehorende "Verordening Duurzaamheidsfonds Dinkelland 2022";
3. Vaststellen van het "Intern procedurehandboek Duurzaamheidsfonds Dinkelland";
4. Het plafond vaststellen op € 1.000.000;
5. Af te wijken van de "nota geldleningen en garantstelling";
6. De mogelijkheden voor een revolverend fonds of een subsidieregeling voor particulieren nader onderzoeken.
12. Voorstel inzake subsidie antidiscriminatievoorziening Vizier
Het voorstel is:
In te stemmen om per 2022 de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Stichting Vizier de ruimte te
bieden om meer naamsbekendheid te creëren door structureel extra gelden (€4.500 per jaar) toe te kennen.
13. Voorstel inzake vaststellen verordening individuele inkomenstoeslag Dinkelland 2022
Het voorstel is:
1. De Verordening individuele inkomenstoeslag Dinkelland 2022 vast te stellen
2. De Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland 2015 in
te trekken.
14. Voorstel inzake Septembercirculaire Gemeentefonds 2022
Het voorstel is:
1a. Het resultaat voor de jaarschijf 2022 te wijzigen in de begroting van 2022 en
1b. € 559.000,- voor de taakmutatie energietoeslag functioneel te ramen.
1c. € 400.000 voor de uitkering invoeringskosten omgevingswet toe te voegen aan de Reserve Incidenteel
Beschikbare Algemene Middelen.
1d. € 21.000,- voor leerlingenvervoer Oekraïne functioneel te ramen.
2. de resultaten voor de jaarschijven 2023 tot en met 2026 te betrekken bij het eerstvolgende P&C document.
15. Voorstel inzake accountantscontrole 2022
Het voorstel is:
1. In te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant voor de controle van de jaarrekening
2022
2. Het controleprotocol 2022 vast te stellen
3. Het normenkader 2022 vast te stellen
4. De verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording 2023 van het college vast te stellen
op 3%
5. De rapportagegrens voor de rechtmatigheidsverantwoording 2022 van het college vast te stellen op €
50.000
6. In te stemmen met het starten van een aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten vanaf
boekjaar 2023 samen met de gemeente Tubbergen en de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
7. De voorzitter van de auditcommissie en de griffier aan te wijzen als deelnemer in de gezamenlijke selectiecommissie voor de aanbestedingsprocedure accountantsdiensten
16. Voorstel inzake benoeming raadscommissielid
Het voorstel is:
De heer M.F. Dik te benoemen tot raadscommissielid van de gemeente Dinkelland.
17. Sluiting

