
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 8 februari 2022 
  

Voorzitter:              mevr. W.K. Riesmeijer  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 “Buitengebied, Frensdorferweg 7-9 en  

Kerkweg 27” 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de bestaande tweekapper te splitsen in twee  
vrijstaande woningen aan de Kerkweg 27 in Tilligte. Het project draagt bij aan versterking  

van de ruimtelijke kwaliteit door de sloop van landschap ontsierende bebouwing en de  
landschappelijke inpassing van beide erven. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Denekamp, Ootmarsumsestraat 15” 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om middels de ‘nota inbreidingslocaties 2020’ een 
seniorenwoning te realiseren op een bestaand woonperceel. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Brandlichterweg 87 Denekamp 1e herziening 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om het bestemmingsvlak 'Wonen' aan de  
achterzijde van het perceel te vergroten om de bouw van een nieuw bijgebouw, ter  

vervanging van een bestaand bijgebouw, mogelijk te maken. Het verzoek is uitsluitend om de  
gewenste locatie van de bebouwing mogelijk te maken. 

Er worden geen extra bouwmogelijkheden qua bebouwingsoppervlakte gevraagd. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

8. Voorstel inzake plan van aanpak transitie Omgevingswet  
Het nu voorliggend voorstel focust zich op het inbedden en borgen van de Omgevingswet en  

de transitie die daarop volgt. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

9. Voorstel inzake volledige verzelfstandiging Stichting ’t Hoge Vonder Deurningen 
De gemeenteraad heeft besloten sporthal 't Hoge Vonder in Deurningen volledig te  

verzelfstandigen en hiervoor een krediet ter hoogte van € 712.058 te verstrekken. Dit krediet  
omvat een eenmalige subsidie aan de stichting 't Hoge Vonder, welke wordt aangewend voor  

de verbouwing van de sporthal te Deurningen en het afboeken van een deel van de  

bestaande lening. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 



 

 

10. Sluiting 


