Raad gemeente Dinkelland
Algemene raadscommissie
Weergave voorbereidingsvergadering (12-03-2013)
Vergaderingsgegevens
Voorzitter:
dhr. J.F.H. Broekhuis

Tijd:
19:30 uur

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

Plaats:
Raadzaal

1 Rondvraag

(19:31)

Dit agendapunt heeft als doel een korte informatie uitwisseling van actuele
onderwerpen tussen de commissieleden en de portefeuillehouders. Maximaal twee onderwerpen per fractie.
Voorgestelde procedure:
Raad ter informatie
Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier en de wethouders Steggink, Zwiep, Stokkelaar en Koegler
Commissieleden:
H. Meijer (LD), G. Scholten (LD), A. van Garderen (LD), B. Blokhuis (CDA), R. Breukers (CDA), J. Jogems (CDA), B. Munster (VVD), R.
Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), F. Maathuis (BM).
Burgerdeelnemers:
geen
Ambtelijke deelnemers:
geen
Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem
Toezeggingen en actiepunten:
geen
Conclusie en advies:
N.v.t.

4 Correspondentie besturen tennisverenigingen Deurningen, Ootmarsum, Rossum en Saasveld inzake onderhoud
tenniscomplexen (19:43)
Vanuit de raad is het verzoek gekomen deze brief te agenderen voor een raadscommissie
mrt12-brf tenniscomplexen.pdf ( versie 1 )
mrt12-tennis Wegdam.pdf ( versie 1 )
mrt12-tennis Eertman.pdf ( versie 1 )
Voorgestelde procedure:
raad ter informatie
Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Koegler
Commissieleden:
H. Meijer (LD), G. Scholten (LD), A. van Garderen (LD), B. Blokhuis (CDA), R. Breukers (CDA), J. Jogems (CDA), B. Munster (VVD), R.
Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), F. Maathuis (BM).
Burgerdeelnemers:
E. Wegdam, namens de Tennisverenigingen Deurningen, Ootmarsum en Saasveld;
B. Haarman, namens de Tennisvereniging Rossum;
B. Eertman, namens de Tennisclub Ootmarsum
Ambtelijke deelnemers:
Geen
Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht hebben gebruik gemaakt:
-E. Wegdam, namens de Tennisverenigingen Deurningen, Weerselo, Rossum, Ootmarsum en Saasveld
(bijdrage in schriftelijke vorm aangehecht);
-B. Eertman, namens de Tennisclub Ootmarsum
(bijdrage in schriftelijke vorm aangehecht);
-B. Haarman, namens de Tennisvereniging Rossum:
Privatisering sport al in gang gezet in 2006; toen weer gecanceld en in 2010-2011 weer opgestart; raad besloten tot 282.000 bezuiniging op de
sport; verenigingen verrichten nu zelf het klein onderhoud, onduidelijk wat daar onder moet worden verstaan; ook is onbekend hoe wordt
omgegaan met de surplusbanen; vóór het raadsamendement was er een voornemen tot bijdrage aan de verenigingen van € 5.000 per baan;
afspraak voor overleg met de wethouder is paar keer doorgeschoven en heeft uiteindelijk nog niet plaatsgevonden; vandaar deze brief vanaf april
2012 tot nu is er geen overleg meer geweest; verenigingen maken zich zorgen over de surplusbanen en over het onderhoudsplan; a.s.
donderdag gesprek met de wethouder; angst bestaat dat er nu op korte termijn ineens een helboel moet worden besloten en gedaan; wij zijn
zeer bereid tot overleg.
Voor de weergave van de commissiebehandeling wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem
Toezeggingen en actiepunten:
geen
Conclusie en advies:
N.v.t.
Thema:
Sport
Schorsing

(20:49)

2 Presentatie van het afvalbeleid door mevrouw Heithuis (21:05)
Er zijn veel ontwikkelingen met betrekking tot het afvalbeheer. Duurzaamheid wordt een
belangrijk uitgangspunt. Dit vereist een duidelijke strategische visie, waarin de mogelijkheden
van samenwerken met andere partners op afvalgebied onderzocht moeten worden.
In de presentatie wordt ingegaan op zowel de (veranderende) rol van de overheid als de
betekenis voor Dinkelland van het uitgangspunt “afval is grondstof”.
mrt12Afvalsamenwerking -Informatiedocument.pdf ( versie 1 )
mrt12 Afvalsamenwerking Twentse gemeenten informatiesheets.pdf ( versie 1 )
Voorgestelde procedure:
raad ter informatie
Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Steggink
Commissieleden:
H. Meijer (LD), G. Scholten (LD), A. van Garderen (LD), B. Blokhuis (CDA), R. Breukers (CDA), J. Jogems (CDA), B. Munster (VVD), R.
Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), F. Maathuis (BM).
Burgerdeelnemers:
geen
Ambtelijke deelnemers:
C. Heithuis, beleidsmedewerker Noaberkracht
Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem
De presentatie van mevrouw Heithuis is aangehecht
Toezeggingen en actiepunten:
Geen
Conclusie en advies:
N.v.t.
Thema:
Afvalinzameling
3 Collegebesluit Wmo burgerparticipatie

(21:44)

Vanuit de raad is het verzoek gekomen dit onderwerp te bespreken tijdens een
raadscommissie.
mrt12-collegebesluit Wmo burgerparticipatie.pdf ( versie 1 )
mrt12-bijlage burgerparticipatie en Wmo.pdf ( versie 1 )
mrt12-bijlage 2 burgerparticipatie en Wmo.pdf ( versie 1 )
mrt12-Wmo inspraak mevr. Bruns.pdf ( versie 1 )
Voorgestelde procedure:
raad ter informatie
Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Zwiep
Commissieleden:
H. Meijer (LD), G. Scholten (LD), A. van Garderen (LD), B. Blokhuis (CDA), R. Breukers (CDA), J. Jogems (CDA), B. Munster (VVD), R.
Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), F. Maathuis (BM).
Burgerdeelnemers:
mevrouw R. Bruns
Ambtelijke deelnemers:
geen
Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht heeft gebruik gemaakt:
Mevrouw R. Bruns te Ootmarsum
(bijdrage in schriftelijke vorm aangehecht);
Voor de weergave van de commissiebehandeling wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem
Toezeggingen en actiepunten:
Geen
Conclusie en advies:
N.v.t.

5 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(22:15)

Vanuit de raad is verzocht periodiek informatie uit te wisselen inzake de Gemeenschappelijke
Regelingen
Voorgestelde procedure:
raad ter informatie
Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier
Commissieleden:
H. Meijer (LD), G. Scholten (LD), A. van Garderen (LD), B. Blokhuis (CDA), R. Breukers (CDA), J. Jogems (CDA), B. Munster (VVD), R.
Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), F. Maathuis (BM).
Burgerdeelnemers:
geen
Ambtelijke deelnemers:
geen
Weergave commissiebehandeling:
Geen punten
Conclusie en advies:
N.v.t.

