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burgemeester Patrick Welman, wethouder Rob Christenhusz, wethouder Alida Renkema,
wethouder Evelien Zinkweg-Ankone, gemeentesecretaris Johan Dijkstra en notulist Sander de Bruin
wethouder Evelien Zinkweg-Ankone bij agendapunt 6 t/m 11
Opening
Besluitenlijst van 30 maart 2021
De besluitenlijst wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
INTB-21-04994
burgemeester Patrick Welman
Team cs
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Recreatieschap
Twente
_
Besloten wordt
1. onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad, de Regeling Regio Twente in zijn
geheel te wijzigen in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid overeenkomstig de bij dit
besluit gevoegde regeling (bijlage 1) en inclusief de voorgestelde wijzigingen in de brief van het DB
Regio Twente (bijlage 3);
2. onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad, de bedrijfsvoeringsorganisatie
Recreatieschap Twente op te richten overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde regeling (bijlage 2)
en inclusief de voorgestelde wijzigingen in de brief van het DB Regio Twente (bijlage 3);
3. de gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen om de Regeling Regio Twente in zijn
geheel te wijzigen in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en de
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente op te richten overeenkomstig de bij dit besluit
gevoegde regelingen, inclusief de voorgestelde wijzigingen in de brief van het DB Regio Twente
(bijlagen 1, 2 en 3) en de bestuurlijke beschouwing op samenwerking (bijlage 4).
Samenvatting
Door het Dagelijks Bestuur Regio Twente is op 3 februari 2021 aan de colleges van burgemeester en
wethouders gevraagd om in te stemmen met het in zijn geheel wijzigen van de Regeling Regio Twente
in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en met het oprichten van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente. Het college heeft hiertoe besloten onder
voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad.
Volgend veld
INTB-21-04969
wethouder Rob Christenhusz
Team ontwikkeling en ondersteuning
Samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijk Werkbedrijf
_
Besloten wordt
1. de samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk werkbedrijf 2021 aan te gaan, ter vervanging van de
afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk werkbedrijf 2014;
2. als burgemeester, op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet, de heer Arjan Kampman aan te
wijzen tot ondertekening van deze overeenkomst in zijn rol als voorzitter van de arbeidsmarktregio
Twente;
3. de gemeenteraad over de ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio te informeren middels
bijgevoegde raadsinfobrief.
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Samenvatting
Twente is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. In Twente wordt samengewerkt aan een
versterking van de arbeidsmarkt in het algemeen en een inclusieve arbeidsmarkt in het bijzonder. Een
inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waarin mensen zoveel mogelijk en op duurzame wijze
meedoen. Om deze samenwerking te verbreden (met beroepsonderwijs) en verdiepen (met taken voor
de brede arbeidsmarkt) gaat de gemeente Oldenzaal ter vervanging van de bestaande afspraken een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘Bestuurlijk Werkbedrijf 2021’ aan. De overeenkomst wordt
gesloten tussen de Twentse gemeenten, het UWV, de sociale partners en het beroepsonderwijs. Het
college heeft besloten de overeenkomst te ondertekenen en de voorzitter van de arbeidsmarktregio
Twente aan te wijzen tot ondertekenaar.
Volgend veld
INTB-20-04850
wethouder Rob Christenhusz
Team ontwikkeling en ondersteuning
Compensatie en verlenging regeling vervoer agv corona
_
Besloten wordt:
1. de betaalde voorschotten voor het maatwerkvervoer over de periode 15 maart 2020 tot en met 30
juni 2020 als definitieve afrekening vast te stellen;
2. over de periode 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 de vervoerder voor de weggevallen eigen
bijdrage van cliënten verbonden aan het regiotaxivervoer te compenseren na opgave door de
vervoerder en definitieve vaststelling door het college;
3. over te gaan tot compensatie van het regiotaxivervoer, inclusief de weggevallen eigen bijdrage,
voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020, conform een nader vast te stellen
addendum op de overeenkomst;
4. met ingang van 1 januari 2021 over te gaan tot het opstellen van een nader vast te stellen
addendum, op het lopende contract met de vervoerder, waarin afspraken gemaakt worden over een
vaste vergoeding en variabele vergoeding per kilometer of rit;
5. de financiële gevolgen hiervan, v.w.b. punten 2 en 3, te verwerken in de jaarrekening 2020, en voor
punt 4, mee te nemen in de 2e bestuursrapportage 2021;
6. de gemeenteraad te informeren via een raadsinfobrief.
Samenvatting
Als gemeente Oldenzaal zijn we verantwoordelijk voor het maatwerkvervoer. Dit gaat om vervoer van
inwoners van en naar jeugdhulp- & dagbestedingslocaties, leerlingenvervoer en het sociaalmaatschappelijk vervoer (regiotaxi). De coronamaatregelen raken ook onze gecontracteerde
vervoerders maatwerkvervoer. Voor de periode 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 waren de
Twentse gemeenten al tot één gezamenlijke oplossing gekomen om de vervoerders te compenseren.
Het college heeft besloten om de verleende voorschotten over die periode te verrekenen en daarbij ook
de eigen bijdrage van inwoners die vervoerders deze periode zijn misgelopen mee te nemen.
Daarnaast heeft het college besloten vanaf 1 juli 2020 nieuwe regelingen op te stellen om de
vervoerder te compenseren. Dit om financiële ruimte en zekerheid te bieden aan de door Oldenzaal
gecontracteerde vervoerders, zodat de continuïteit van het maatwerkvervoer voor onze inwoners is
gewaarborgd. De financiële gevolgen van de afspraken over 2020 worden verwerkt in de gemeentelijke
jaarrekening 2020. Door de voorgestelde systematiek voor 2021 en verder zal de totale vergoeding aan
de vervoerders naar verwachting lager zijn dan de reguliere budgetten die voorzien in de kosten van
vervoer in normale tijden.
Volgend veld
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INTB-21-05005
wethouder Rob Christenhusz
Team ontwikkeling en ondersteuning
Verlenging overeenkomst maatwerkvervoer
_
Besloten wordt in te stemmen met het verlengen van de overeenkomst maatwerkvervoer met
combinatie Hulshof Taxiservice/Nijhuis Taxi met één jaar per 1 juli 2021.
Samenvatting
Vanaf 1 juli 2017 is de combinatie Hulshof Taxiservice/Nijhuis Taxi gecontracteerd voor het
maatwerkvervoer voor de gemeente Oldenzaal voor een periode van 3 jaar. Dit gaat om vervoer van
inwoners van en naar jeugdhulp- & dagbestedingslocaties, leerlingenvervoer en het sociaal
maatschappelijk vervoer (regiotaxi). Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om
– voor de tweede keer - gebruik te maken van de optie om de huidige overeenkomst met de
gecontracteerde vervoerders met één jaar te verlengen. Dat betekent deze combinatie vanaf 1 juli 2021
tot 1 juli 2022 de gecontracteerde vervoerder is voor maatwerkvervoer. Hierna kan het contract nog één
keer met een jaar verlengd worden.
Volgend veld
INTB-21-05000
wethouder Rob Christenhusz
Team ontwikkeling en ondersteuning
Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) en Regiovisie jeugdzorg
Besloten wordt de gemeenteraad door middel van bijgaande raadsinfobrief te informeren over de
ontwikkeling van een Twentse regiovisie jeugdhulp op basis van de norm voor opdrachtgeverschap.
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Samenvatting
Er zijn het afgelopen jaar verschillende rapporten verschenen over de jeugdhulp in Nederland na de
decentralisatie. Het kabinet vindt het, mede op basis van die rapporten, noodzakelijk dat in alle
regio’s de samenwerking tussen de gemeenten versterkt wordt. Om te laten zien dat er geen
vergaande wettelijke bepalingen nodig zijn om gemeenten met elkaar te laten samenwerken is in een
ledenraadpleging van de VNG in juni 2020 de norm voor opdrachtgeverschap (NvO) aangenomen.
Daarmee hebben de gemeenten uitgesproken dat ze gaan vastleggen dat én hoe ze willen
samenwerken in een regiovisie jeugdhulp die medio 2021 klaar moet zijn. De ministerraad heeft in
reactie op dit initiatief van de gemeenten akkoord gegeven op een wetsvoorstel waarin de regiovisie
jeugdhulp als verplichting voor de gemeenten is opgenomen. In de toelichting wordt verwezen naar 'de
norm voor opdrachtgeverschap die door gemeenten zelf is ontwikkeld'. Gemeenten moeten bij de
inkoop van specialistische zorg regionaal samenwerken. In een raadsinfobrief informeert het college de
gemeenteraad over de norm voor opdrachtgeverschap, met als belangrijk onderdeel de regiovisie
jeugdhulp voor Twente die in 2021 moet worden opgesteld én vastgesteld door de 14 Twentse
gemeenteraden.
Volgend veld
INTB-21-04999
wethouder Rob Christenhusz
Team ontwikkeling en ondersteuning
Meerkosten zorgaanbieders.
_
Besloten wordt in te stemmen met 100% van de goedgekeurde meerkosten 2020 en tot betaling
overeenkomstig het voorstel van OZJT over te gaan.
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Samenvatting
De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met de VNG over de vergoeding van de meerkosten die
zorgaanbieders hebben gemaakt in de periode van maart 2020 tot en met december 2020. Voor de
uitvoering hiervan is voor de Twentse gemeenten in samenwerking met OZJT een Meerkostenregeling
Corona Regio Twente 2020 opgesteld. Deze meerkostenregeling gaat over de bijzondere kosten die
een zorgaanbieder maakte - gedurende de periode maart t/m december 2020 - om de zorg te kunnen
blijven bieden binnen de richtlijnen van het RIVM. Het college heeft besloten om de aanvragen af te
wikkelen conform het voorstel vanuit de werkgroep van het OZJT. Hiermee is voor Oldenzaal een
bedrag van € 127.369 gemoeid. De gemeente wordt door het Rijk gecompenseerd voor het vergoeden
van deze kosten.
Volgend veld
INTB-21-04998
wethouder Rob Christenhusz
Team ontwikkeling en ondersteuning
Reserveren middelen heroriëntatie ondernemers
_
Besloten wordt
1. kennis te nemen van het ROZ-aanbod heroriëntatie ondernemers;
2. in te stemmen met het reserveren van een deel van de middelen 'aanvullend pakket re-integratie'
door in de tweede bestuursrapportage 2021 een beroep te doen op de beschikbare
begrotingsruimte ad € 110.973 en hiervan € 25.000 te reserveren voor het ROZ om in te zetten
voor de heroriëntatie van ondernemers.
Samenvatting
Gemeente Oldenzaal wil ondernemers ondersteunen die zich, mede als gevolg van de coronacrisis,
willen oriënteren op hun toekomst. Daarbij kan het gaan om vragen als: Is mijn huidige bedrijfsmodel
nog wel passend? Hoe ga ik om met financiële vraagstukken waar ik voor sta? Of wil ik misschien toch
liever een baan in loondienst? Met ROZ is gesproken op welke wijze de heroriëntatie voor
ondernemers vormgegeven kan worden in de arbeidsmarktregio Twente en specifiek in Oldenzaal. Op
basis daarvan heeft het ROZ een aanbod ontwikkeld. Gemeente Oldenzaal heeft besloten een bedrag
ter grootte van € 25.000 te reserveren voor de uitvoering van dit aanbod door ROZ. Zodat ondernemers
zich met hulp van het ROZ kunnen heroriënteren op hun toekomst.
Volgend veld
INTB-21-05003
wethouder Alida Renkema
Team ontwikkeling en ondersteuning
Beantwoording schriftelijke vragen fractie WG inzake archeologie 'Oldenzaal het Pompeï van Twente'
_
Besloten wordt de schriftelijke vragen van de WG fractie te beantwoorden met bijgevoegde
beantwoordingsbrief.
Samenvatting
De WG fractie heeft naar aanleiding van de recente vondst van overblijfselen van de Deurningerpoort
een brief gestuurd naar het college met als onderwerp ‘Oldenzaal, het Pompeï van Twente’. In de brief
bepleiten zij het benutten van kansen om de rijke geschiedenis van Oldenzaal onder de aandacht te
brengen. Het college onderschrijft het belang hiervan en geeft aan volop in te spelen op de diverse
plannen en initiatieven die er op dit gebied zijn vanuit de Oldenzaalse samenleving. Voorbeelden
hiervan zijn het zichtbaar maken van de waterput bij het Racerhuis en de activiteiten via de
ArcheoHotspot van het museum het PaltheHuis. De gemeente werkt voortdurend met verschillende
partijen samen om het erfgoed van Oldenzaal onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken.
Waar mogelijk wordt daarbij ook gebruik gemaakt van diverse subsidieregelingen, waaronder die van
de provincie Overijssel. Ook rondom de recente vondsten zal deze werkwijze worden gehanteerd.
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INTB-20-04681
wethouder Alida Renkema
Team ontwikkeling
Beheercentrale verkeerslichten
_
Besloten wordt:
1. vier verkeerslichten in Oldenzaal aan te laten sluiten bij de beheercentrale verkeer, nu van de
gemeente Hengelo;
2. de raad voor te stellen een eenmalig krediet van € 35.000 en een jaarlijks budget van € 4.600
beschikbaar te stellen;
3. de raad voor te stellen een dekkingsreserve voor de kapitaallasten in te stellen en deze te voeden
vanuit de reserve Stadsuitleg (01104).

Samenvatting
De verkeerslichten binnen Oldenzaal zijn nog vrij ‘star’, oftewel, zij regelen alleen het verkeer op het
betreffende kruispunt. Vier verkeerslichten in Oldenzaal worden aangesloten op een zogenaamde
beheercentrale. Nu nog werken de verkeerslichten afzonderlijk van elkaar, straks staan ze digitaal met
elkaar in verbinding. Het gaat om de verkeerslichten op de kruispunten tussen de Spoorstraat/Prins
Bernhardstraat, Beatrixstraat/Watertorenstraat, Berkstraat/Steenstraat en Hengelosestraat/Tulpstraat.
Op deze manier kan de gemeente Oldenzaal de verkeersdoorstroming beter regelen en de
verkeersveiligheid beter waarborgen. Zo kan bijvoorbeeld de drukte op de weg worden gemonitord en
kunnen storingen snel worden opgelost.
Volgend veld
INTB-21-04991
wethouder Evelien Zinkweg-Ankone
Team ontwikkeling
Gemeentelijk Noodfonds Corona
Besloten wordt:esloten wordt:
1. de beleidsregels ‘Noodsteun aan ondernemingen vanwege de corona-crisis’ vast te stellen;
2. de raad hierover te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinfobrief.
Samenvatting
De coronaperiode heeft een grote invloed op diverse economische sectoren. Vanuit de Rijksoverheid
zijn er ondersteuningsmaatregelen opgezet ter ondersteuning van ondernemers en ondernemingen. In
de praktijk blijkt dat er ondernemers zijn die tussen wal en schip vallen en geen of onvoldoende
ondersteuning krijgen. De Oldenzaalse gemeenteraad heeft bij de behandeling van de coronarapportage een besluit genomen, waarin zij het college oproept een Oldenzaals noodfonds in het leven
te roepen ter ondersteuning van die ondernemers. De gemeenteraad heeft hiervoor een bedrag van
€ 75.000 ter beschikking gesteld. Het college heeft de spelregels (vastgelegd in de beleidsregels)
rondom dit gemeentelijk Noodfonds Corona vastgesteld en stelt de regeling open van 7 april tot uiterlijk
30 april 2021. Ondernemers kunnen vanaf dat moment informatie vinden over de voorwaarden en
ondersteuning aanvragen via oldenzaal.nl/noodfonds. Het Noodfonds biedt een financieel vangnet voor
ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen in een acute (financiële) noodsituatie verkeren
waardoor het voortbestaan in gevaar komt. Per onderneming kan maximaal € 7.500 uitgekeerd worden.
Het college informeert de raad over de regeling via de bijgevoegde raadsinfobrief.
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INTB-21-04996
wethouder Evelien Zinkweg-Ankone
Team directie
Stand van zaken Global Goals
_
Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de ontwikkelingen ten aanzien van Global Goals;
2. de raad hierover te informeren met bijgaande raadsinfobrief.
Samenvatting
De 17 Global Goals (ook Sustainable Development Goals of SDG’s) zijn duurzame ontwikkelingsdoelen
die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen en vormen voor de periode tot
2030 dé wereldwijde duurzaamheidsagenda. Ook Nederland heeft deze ambitieuze
duurzaamheidsagenda onderschreven. Om de klimaatdoelen ook echt te halen is ieders bijdrage nodig.
De specifieke inzet van gemeenten is onmisbaar, omdat veel van de doelen raakvlakken hebben met
de opgaven van lokale overheden. Denk aan het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke
integratie, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie en kwalitatief en
participatief bestuur. In 2019 is Oldenzaal Global Goals gemeente geworden. Het college informeert de
raad via de bijgaande raadsinfobrief over de ontwikkelingen rondom Global Goals.
Onderstaand stuk heeft betrekking op besluitvorming in de collegevergadering van
23 maart 2021.
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INTB-21-04961
burgemeester Patrick Welman
Team ontwikkeling
Handhavingsbeschikking opleggen last onder dwangsom brandveiligheidseisen
Besloten wordt conform bijgevoegde beschikking een last onder dwangsom op te leggen wegens
handelen in strijd met het Bouwbesluit 2012 en het besluit in te schrijven in het WKPB-register.
Samenvatting
Tijdens een hercontrole is gebleken dat bepaalde overtredingen van het Bouwbesluit 2012 nog niet zijn
beëindigd. Aan betrokkene is op 1 februari 2021 een brief verzonden met een voornemen tot
handhaving. Daarbij is gelegenheid geboden tot het indienen van een zienswijze en daarvan is
gebruik gemaakt. De zienswijze geeft geen aanleiding om van handhaving af te zien. De zienswijze is
wel aanleiding om bij één overtreding een wat langere termijn te gunnen om zelf de overtreding
ongedaan te maken. Overeenkomstig het VTH beleid fysieke leefomgeving en de Landelijke
Handhavingsstrategie volgt nu een handhavingsbeschikking met daarin opgenomen de lasten onder
dwangsom. Als tijdig aan de lasten wordt voldaan (dus binnen de zogenaamde begunstigingstermijn)
dan worden geen dwangsommen verbeurd.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van ???,
de secretaris,

de burgemeester,
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