
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie/Sociaal Domein en Bestuur 
23 maart 2021 

  
Voorzitter:              mevr. A.M.T. ten Dam  Tijd:  19.30 uur 

Commissiegriffier: dhr. O.J.R.J. Huitema  Plaats:  digitaal  
 

 
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: wethouder Blokhuis 

 

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: wethouder Blokhuis 
 

5. Voorstel inzake vaststellen Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Dinkelland 2021-2025  
met bijbehorende kostendekking 

Met het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Dinkelland 2021-2025 worden concrete  

Maatregelen gerealiseerd om de Openbare Ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in te  
richten. Het Uitvoeringsprogramma geeft daarmee invulling aan de ambities van het  

DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) , waarbij de klimaatatlas van het Twents waternet als  
basis is gebruikt om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

6. Voorstel inzake vaststellen afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland 2021 

Door de ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling dienen de regels in de  
afvalstoffenverordening gemoderniseerd te worden. Daarvoor dient de  

Afvalstoffenverordening gemeente Dinkelland 2021 vast te worden gesteld. 
Portefeuillehouder: wethouder Blokhuis 

 

7. Voorstel inzake vaststellen Beleidsregel voor functiewijziging van recreatie naar wonen en  
de te leveren Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 

Met voorliggend voorstel wordt de raad voorgesteld om de beleidsruimte in te vullen omtrent  
de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving voor de functiewijziging van recreatie naar wonen. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

8. Voorstel inzake Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Regeling Recreatieschap  

Twente 
De Twentse gemeenten willen de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere  

partners in de regio Twente versterken om meer maatschappelijke waarde te kunnen  
creëren. Met dit raadsvoorstel wordt toestemming gevraagd aan de raad voor het oprichten  

van een Recreatieschap Twente en voor het wijzigen van de huidige Regeling Regio Twente  

in een Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid. 
Portefeuillehouder: wethouder Brand 

 
9. Sluiting 


