
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 5 oktober 2021 
  

Voorzitter:              dhr. E.H.J. Hemmer  Tijd:  19.30 uur 

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

 
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 Brand, 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 Brand, wethouder Blokhuis 

 
5. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Dorpermeienweg 8 Denekamp” 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend de bestaande clandestiene bebouwing te  

legaliseren en een nieuw bijgebouw voor het aannemersbedrijf te realiseren. Binnen het  
huidige bestemmingsplan heeft de aanvrager geen bouwmogelijkheden meer. Ook past het  

bestaande aannemersbedrijf niet binnen de huidige bestemming “wonen”. Hierdoor wordt  
verzocht om middels de Schuur voor Schuur regeling en VAB+ beleid dit voornemen mogelijk  

te maken. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

6. Voorstel inzake vaststellen Meerjaren Onderhouds Plan Gemeentelijke Gebouwen  
Dinkelland 2022-2026 

De gemeente Dinkelland heeft conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de  

taak periodiek  een actueel onderhoudsplan vast te stellen op de kapitaalgoederen  
“Gebouwen” die zij in haar bezit heeft. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

7. Voorstel inzake kadernotitie Openbaar Lichaam Crematoria Twente 
Deze Kadernotitie moet dienen om het gesprek en de besluitvorming over de toekomstige  

relatie van de deelnemers met de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam  

Crematoria Twente (OLCT) en de Crematoria Twente b.v. binnen gemeenten te  
ondersteunen. Het college legt deze kadernotitie voor wensen en bedenkingen aan de raad  

voor en stelt de raad voor om een bestuurlijke reactie in te dienen. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 

8. Raadsbrief 2021-72 beantwoording schriftelijke vragen Hondenlosloopgebieden 
De fractie Lokaal Dinkelland heeft deze raadsbrief aangetekend voor behandeling in een  

raadscommissie om met de portefeuillehouder in gesprek te gaan over de manier waarop dit  
zal gebeuren. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

9. Sluiting 


