
Vergaderingsgegevens

Tijd:
19:30 uur

1 Rondvraag (aanvang 19.30 uur) (19:34)

Toelichting 
Dit agendapunt heeft als doel een korte informatie uitwisseling van actuele 
onderwerpen tussen de commissieleden en de portefeuillehouders. Maximaal twee onderwerpen per fractie.

Documenten 
-

Voorgestelde procedure 
Raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid 
Burgemeester Cazemier en de wethouders Steggink, Zwiep, Stokkelaar en Koegler

2 Voorstel inzake verzelfstandiging groot onderhoud sport (19:50)

Toelichting 
Naar aanleiding van de te realiseren bezuinigingen op het beleidsveld sport is een notitie 
opgesteld betreffende het afstoten van het regulier- en groot onderhoud van de sportvelden 
en de tennisbannen en dit over te dragen aan de voetbal- en tennisverenigingen. 

Documenten 
raadsvoorstel d.d. 12 maart 2013
concept raadsbesluit d.d. 12 maart 2013

Voorgestelde procedure 
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid 
wethouder Koegler

apr16-Notitie verzelfstandiging groot onderhoud sport.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsvrstl onderhoud sport.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl onderhoud sport.pdf ( versie 1 )

Schorsing (22:01)

3 Voorstel inzake vaststelling LOG-visie (22:19)

Toelichting 
In de raadsvergadering van 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan Buitengebied een amendement aangenomen. Het amendement strekte 
er toe de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwvestiging uit het bestemmingsplan te halen en 
het college de opdracht te geven een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) visie op te stellen.
De raad heeft vervolgens ingestemd met de concept LOG-visie met dien verstande dat er een amendement is ingediend met daarin een
aanpassing van de conclusie. De Log visie is aangepast naar aanleiding van het amendement. Omdat het aanpassen van de conclusie ook
gevolgen heeft voor de inhoud van de visie is de visie op een aantal punten ook aangepast.

Documenten 
raadsvoorstel d.d. 19 maart 2013
concept raadsbesluit d.d. 19 maart 2013

Voorgestelde procedure 
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid 
wethouder Koegler

apr16-raadsbesl LOG.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsvrstl LOG-visie.pdf ( versie 1 )
apr16-inspraak LOG.pdf ( versie 1 )
apr16-LOG-visie.pdf ( versie 1 )
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http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00028/?risVideoOffset=1364924099
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00028/?risVideoOffset=1364925006
http://www.bestuursweb.nl/stukken/224/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/234/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/227/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00028/?risVideoOffset=1364932888
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00028/?risVideoOffset=1364933948
http://www.bestuursweb.nl/stukken/226/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/233/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/236/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/2684/1/


4 Voorstel inzake vaststelling welstandsparagraaf en bestemmingsplan “Noord-Deurningen, Johanninksweg” (22:54)

Toelichting 
Het voorliggende plan gaat uit van het herontwikkelen van het perceel gelegen aan de Johanninksweg te Noord-Deurningen. Bestaande
verharding en bomen worden verwijderd en er worden een drietal vrijstaande woningen gerealiseerd. Hiermee wordt het bestaande
bebouwingslint langs de Johanninksweg doorgetrokken en wordt er een passende afronding van de stedenbouwkundige opzet van omliggend
gebied gerealiseerd. Om in de toekomst het terrein van de voormalige slipbaan te kunnen ontsluiten is er een strook van 14 meter breed vrij
gehouden van bebouwing.

Documenten 
raadsvoorstel d.d. 6 maart 2013
concept raadsbesluit d.d. 6 maart 2013

Voorgestelde procedure 
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid 
wethouder Koegler

apr16-raadsbesl bp Johanninksweg Noord Deurningen.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsvrstl bp Johanninksweg Noord Deurningen.pdf ( versie 1 )

5 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Herprofilering Dusinksweg (22:55)

Toelichting 
De gemeenteraad heeft besloten de herprofilering van de Dusinksweg in twee fasen uit te 
voeren. Dit bestemmingsplan voorziet in de eerste fase die de hoofdontsluiting van de nieuwe 
woonwijk Brookhuis wordt.

Documenten 
raadsvoorstel d.d. 6 maart 2013
concept raadsbesluit d.d. 6 maart 2013

Voorgestelde procedure 
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid 
Wethouder Stokkelaar

apr16-raadsbesl Dusinksweg Agelo.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsvstl Dusinksweg Agelo.pdf ( versie 1 )

7 Voorstel inzake bestemming interim-dividend Cogas (22:59)

Toelichting 
De gemeente Dinkelland ontvangt naast het reguliere dividend van de Cogas een extra 
dividend. Voorgesteld wordt dit dividend aan te wenden ter versterking van het 
weerstandsvermogen. 

Document 
Raadsvoorstel d.d. 19 maart 2013
Concept raadsbesluit d.d. 19 maart 2013

Voorgestelde procedure 
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid 
wethouder Steggink

apr16-raadsbesl interim-dividend Cogas.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsvrsrtl interim-dividend Cogas.pdf ( versie 1 )

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00028/?risVideoOffset=1364936087
http://www.bestuursweb.nl/stukken/220/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/229/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00028/?risVideoOffset=1364936133
http://www.bestuursweb.nl/stukken/221/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/235/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00028/?risVideoOffset=1364936348
http://www.bestuursweb.nl/stukken/223/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/228/1/
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