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Openbare besluitenlijst B&Wvergadering College Tubbergen
d.d. 26 maart 2019

De openbare besluitenlijst van 26 maart 2019 vast te stellen.
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Vaststelling gewijzigde GR
Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen

1.

De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR)
vaststellen;
De GR officieel bekend te maken;
De GR zenden naar het college van Gedeputeerde
Staten van de provincie Overijssel.

Op 21 januari en 26 maart jl. hebben de gemeenteraden van
respectievelijk Tubbergen en Dinkelland goedkeuring gegeven
aan de voorgestelde wijziging van de GR. De Wet
gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat de deelnemende
colleges en burgemeesters de GR definitief vaststellen en bekend
maken.

Aanbesteden WOZwerkzaamheden periode 20202022

1.

Instemmen met een gemeenschappelijke aanbesteding
voor de afname van WOZ diensten voor de jaren 2020

1.
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2.
3.

De huidige contracten lopen eind 2019 af en daarom
moeten alle gemeenten opnieuw de markt op. Door dat

2.

3.
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Motie dumpen van gevaarlijk afval 1.

2.

3.
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tot en met 2022 met twee keer een optie om 1 jaar te
verlengen;
De gemeente Wierden aanwijzen als aanbestedende
dienst en de inkoopcoördinator mandateren om de
aanbesteding aan te kondigen en het voornemen tot
gunning na beoordeling van de inschrijvingen bekend te
maken;
Gemeente Wierden via bijgevoegd volmacht de
benodigde volmacht te verlenen;

we met vijf gemeenten gezamenlijk optrekken
beschikken we over veel inhoudelijke expertise binnen
dit traject. Door deze samenwerking en de inhoudelijke
externe ondersteuning komen we tot een kwalitatief en
prijstechnisch sluitend bestek. WOZ-diensten vallen niet
onder de sociale en specifieke diensten, waardoor we
deze totale opdracht een Europese
aanbestedingsprocedure moeten doorlopen. Vanuit de
gehouden marktverkenning weten we dat ongeveer vijf
potentiële aanbieders hiervoor interesse tonen.
2.
De inkoopcoördinator van de gemeente Wierden is
bekend met het onderwerp, daarom is de gemeente
Wierden opnieuw de aanbestedende dienst. In de
afgelopen gezamenlijke aanbesteding voor de periode
2014 tot en met 2019 heeft de gemeente Wierden ook als
leadbuyer gefungeerd.
Om rechtmatig te handelen binnen het aanbestedingstraject is het
noodzakelijk dat alle deelnemende gemeenten een mandaat
verlenen aan de inkoopcoördinator van de gemeente Wierden die
als leadbuyer fungeert.

De Provincie Overijssel en het Rijk verzoeken tot een
compensatieregeling te komen voor gedumpt gevaarlijk
afval, die 100% van de kosten vergoedt voor de
onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden
gemaakt.
Geen kosten te verhalen op de onschuldige
grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt
indien van overheidswege tot verwijdering van
gevaarlijk afval wordt overgegaan.
De gemeenteraad op de hoogte te brengen middels een
raadsbrief over de aanschrijving van de Provincie
Overijssel en het Rijk voor een compensatieregeling

Op 21 januari 2019 heeft de gemeenteraad Tubbergen de motie
dumpen van gevaarlijk afval aangenomen. Deze motie is op 25
februari 2019 doorgestuurd naar de gemeenten in Overijssel.
Op 11 maart 2019 is de provinciale subsidie opruiming
drugsafval geopend voor de Overijsselse gemeenten. Deze
regeling is voor het opruimen van drugsafval dat in 2018 is
achtergelaten in de openbare ruimte en voor het opruimen van de
bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten
drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50%
van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
Het is onacceptabel dat de onschuldige grondeigenaar, die geen
verwijt kan worden gemaakt, met de maatschappelijke kosten
van deze criminaliteit wordt geconfronteerd. Daarnaast zal, in
verband met het voorgenomen asbestdakenverbod, het aantal
illegale dumpingen van asbestafval toenemen. Het gaat daarbij
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Het wijzigingsplan 'Harbrinkhoek, 1.
Almeloseweg 99' wordt
vastgesteld

2.

3.

dumping van gevaarlijk afval.

om dumpingen van gevaarlijk afval waar o.a. drugsafval en
asbestafval onder vallen. Tevens bestaat het risico dat bij het
verhalen van de kosten of het ontbreken van de 100%
compensatie de grondeigenaren het gevaarlijke afval gaan
verplaatsen. Het verplaatsen van het gevaarlijke afval is een
risico voor de volksgezondheid en kan milieuschade toebrengen
aan de natuur, kwaliteit van de bodem en het grond- en
drinkwater.

op grond van artikel 3.9a 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 wijzigingsplan 'Harbrbinkhoek,
Almeloseweg 99' met de identificatiecode
NL.IMRO.0183.BUIWPALMELOSEWEG99-VG01
met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te
stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.0183.BUIWPALMELOSEWEG99-VG01
vast te stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is
van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid,
van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.

Het wijzigingsplan 'Harbrinkhoek, Almeloseweg 99' is
vastgesteld. Het wijzigingsplan is opgesteld om het
bestemmingsvlak 'Wonen' te vergroten, zodat een uitbreiding
van de bestaande woning mogelijk wordt gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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