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1 Opening (19:37)

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Krabbe. Stemnummer is
nummer 21 mevrouw Kortink.

2 Vaststelling agenda (19:38)

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) doet het voorstel van agendapunt 18 Voorstel inzake vaststelling controleverordening gemeente Dinkelland 2014 een
bespreekstuk te maken.

Besluit:
Agendapunt 18 Voorstel inzake vaststelling controleverordening gemeente Dinkelland 2014 wordt als bespreekstuk geagendeerd waarna de
agenda wordt vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:38)

Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:39)

Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:39)

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dankt de organisatoren en vrijwiligers van het NK wielrennen voor de goede organisatie en vraagt hoe de
portefeuillehouder terugkijkt op dit evenement. Wethouder Stokkelaar geeft antwoord op de gestelde vraag.

De heer Severijn (PvdA) stelt nadere vragen over het kappen van bomen in het broedseizoen n.a.v. reeds eerder door de PvdA-fractie gestelde
schriftelijke vragen over dit onderwerp. Wethouder Steggink geeft antwoord op de gestelde vragen. 

De heer Brand vraagt naar de bespreking van de begroting 2015 van de Veiligheidsregio in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Twente. De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink en beantwoordt de gestelde vraag.
Vervolgens geeft mevrouw Kortink het voorzitterschap weer over aan de heer Cazemier.

6 Open debatronde (19:47)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 01-07-2014
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7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 17 juni 2014 (19:47)

ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.

8 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Rossum-Noord (19:48)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en
de digitale versie van het bestemmingsplan Rossum-Noord met de identificatiecode NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0401 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord hoofdstuk 3 van de Reactienota zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan Rossum-Noord;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode o_
NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0401 vast te stellen;
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie
over de in het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. 
• Het beeldkwaliteitsplan Rossum-Noord vast te stellen.
• De zienswijzen gedeeltelijk over te nemen, zoals verwoord in de Reactienota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Rossum-Noord.

raadsvrstl-besl bestemmingsplan Rossum Noord.pdf ( versie 1 )
bp Rossum Noord regels.pdf ( versie 1 )
bp Rossum Noord toelichting.pdf ( versie 1 )
bp Rossum Noord verbeelding.pdf ( versie 1 )
bp Rossum-Noord reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bp Rossum Noord beeldkwaliteitsplan.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Deurningen, Hoofdstraat 36 (19:48)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren
en de digitale versie van het bestemmingsplan Deurningen, Hoofdstraat 36 met de identificatiecode NL.IMRO.1774.DEUBPHOOFDSTRAAT36-
0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. om op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond d.d. 9 augustus 2013 (GBKN) vast te stellen;
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van kosten van de
grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. 

raadsvrstl-besl bp Deurningen Hoofdstraat 36.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningen Hoofdstraat 36 - Toelichting + Regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningen Hoofdstraat 36 - Verbeelding.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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10 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Buitengebied, Akkerhuisweg (naast 1/1a) in
Saasveld (19:48)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en
de digitale versie van het bestemmingsplan Buitengebied, Akkerhuisweg (naast 1/1a) in Saasveld met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPAKKERHUISW1-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd te laten vast stellen in die zin dat:
regels:
• in artikel 1 (Begrippen) de definitie van bijbehorende bouwwerken wordt verwijderd en de definitie van aan- en uitbouw, bijgebouw en
overkapping wordt toegevoegd. 
• in Artikel 3.2.2. (Bouwregels) , het begrip bijbehorende bouwwerken wordt vervangen door de begrippen aan- en uitbouw, bijgebouw en
overkapping. 
• artikel 3.2.2. , lid b, vervalt en de overige artikelen hierdoor worden vernummerd. 
toelichting:
• paragraaf 2.2: vanaf de tweede alinea de teksten en de afbeeldingen (situering en beplantingsplan) worden aangepast aan het advies van de
gemeentelijke monumentencommissie en het vast te stellen Beeldkwaliteitsplan. 
• paragraaf 3.3.1, 4e alinea, 1e zin: welstandsnota wordt vervangen door beeldkwaliteitsplan.
• paragraaf 3.3.3: hele paragraaf wordt aangepast naar een beschrijving van het beeldkwaliteitsplan. 
verbeelding:
• de situering van het bouwvlak binnen de verbeelding wordt aangepast. 
bijlage 1: Landschapsplan:
• naar aanleiding van het advies van de gemeentelijke monumentencommissie de situering van de bebouwing wordt gewijzigd en het
landschapsplan hierop wordt aangepast.
2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPAKKERHUISW1-0401 te laten vaststellen;
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan te laten vaststellen, omdat er sprake is van een situatie als bedoeld
in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld
artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro.
4. Het beeldkwaliteitsplan te laten vaststellen.

raadsvrstl-besl bp Akkerhuisweg.pdf ( versie 1 )
bp Akkerhuisweg.pdf ( versie 1 )
bp Akkerhuisweg beeldkwaliteitsplan.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

11 Voorstel inzake vaststelling beeldkwaliteitsplan Westerikweg 12 Saasveld (19:48)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Het beeldkwaliteitsplan Westerikweg 12 te Saasveld, datum 27 februari 2014, vast te stellen; 
2. Dit beeldkwaliteitsplan vervangt hiermee de welstandsnota voor zover deze betrekking heeft op het perceel Westerikweg 12 te Saasveld.

raadsvrstl-besl beeldkwaliteitsplan Westerikweg 12 Saasveld.pdf ( versie 1 )
beeldkwaliteitsplan Westerikweg 12 Saasveld.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Deurninger Es (19:48)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de
digitale versie van het bestemmingsplan Deurninger es met de identificatiecode NL.IMRO.1774.DEUBPDEURNINGERES-0401 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen ;
2. In te stemmen met de afhandeling van de zienswijzen zoals verwoord in de nota van zienswijzen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen.
3. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de nota van zienswijzen. 
4. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
O_nl.imro.1774.DEUBPDEURNINGERES.0401.dwg vast te stellen;
5. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie
over de in het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. 
6. het beeldkwaliteitsplan Deurninger es vast te stellen ter vervanging van de gemeentelijke Welstandsnota.

raadsvrstl-besl bp Deurninger Es.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurninger Es regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurninger Es toelichting.pdf ( versie 1 )
bp Deurninger Es verbeelding.pdf ( versie 1 )
bp Deurninger Es zienswijzennota.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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13 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bornsestraat 6 Weerselo (19:48)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Bornsestraat 6, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIPHO1Bornsestr6-0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
2. De digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIPHO1Bornsestr6-0401 vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening;
4. Ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in de Reactienota zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan Bornsestraat 6.

raadsvrstl-besl bestemmingsplan Bornsestraat6 Weerselo.pdf ( versie 1 )
BP Bornsestraat 6.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Bornsestraat 6 reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
jun17-Bornsestraat spreekrecht dhr. Bulters.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

14 Voorstel inzake vaststelling van de Verordening behandeling bezwaarschriften (19:48)

Voorstel:
Het voorstel is:
De Verordening behandeling bezwaarschriften vast te stellen.

raadsvrstl-besl verordening behandeling bezwaarschriften definitief.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

15 Voorstel inzake vaststelling eerste wijziging op de Verordening afvoer hemelwater en Grondwater (19:49)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. de eerste wijziging op de Verordening afvoer hemelwater en grondwater vast te stellen;
2. de beleidsnotitie afkoppelen particuliere eigendommen in te trekken.

raadsvrstl-besl verordening afvoer hemelwater.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

16 Voorstel inzake vaststelling van de Archiefverordening gemeente Dinkelland 2014 (19:49)

Voorstel:
Het voorstel is:
de Archiefverordening gemeente Dinkelland 2014 vast te stellen.

raadsvrstl-besl archiefverordening.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

17 Voorstel inzake vaststelling beleidskader risicomanagement van de gemeente Dinkelland, gemeente Tubbergen en
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (19:49)

Voorstel:
Het voorstel is:
- het vernieuwde geharmoniseerde beleidskader risicomanagement van de gemeente Dinkelland, gemeente Tubbergen en Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen vast te stellen;
- de oude nota risicomanagement en weerstandsvermogen in te trekken.

raadsvrstl-besl risicomanagement beleidskader.pdf ( versie 1 )
beleidskader risicomanagement 2014.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

18 Voorstel inzake vaststelling controleverordening gemeente Dinkelland 2014 (19:49)

Voorstel:
Het voorstel is:
De Controleverordening gemeente Dinkelland 2014 vast te stellen.

raadsvrstl-raadsbesl controleverordening.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis stelt een aantal vragen die door wethouder Steggink en burgemeester Cazemier, na overdracht van het voorzitterschap aan
mevrouw Kortink, worden beantwoord. Mevrouw Kortink draagt het voorzitterschap weer over aan de heer Cazemier.

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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19 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Het Spikkert, tweede fase (20:00)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) de digitale versie van het bestemmingsplan Het Spikkert, tweede fase, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPHETSPIKKERT-0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het
Rapport zienswijzen Het Spikkert, tweede fase van 12 mei 2014 met de bijbehorende bestanden;
2. het bestemmingsplan Het Spikkert, tweede fase analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals
verwoord in het Rapport zienswijzen Het Spikkert, tweede fase van 12 mei 2014; 
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: 
o_NL.IMRO.1774.WEEBPHETSPIKKERT-0401.dxf; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien de kosten anderszins verzekerd zijn;
5. ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in het Rapport zienswijzen Het Spikkert, tweede fase
van 12 mei 2014;
6. de Crisis- en Herstelwet van toepassing te verklaren met betrekking tot het onderhavige bestemmingsplan;
7. het beeldkwaliteitsplan Het Spikkert, tweede fase van mei 2014 vast te stellen.

jun17-bp Spikkert spreekrecht Kroeze namens omwonenden.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert regels.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert tweede fase.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert verbeelding.pdf ( versie 1 )
raadsvrstl-besl bp Spikkert tweede fase.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. met 18 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 2 stemmen tegen (PvdA, D66) overeenkomstig het voorstel.

20 Voorstel inzake aanwijzing wethouder J.G.A. Kleissen tot lid algemeen bestuur Regio Twente (20:45)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Wethouder J.G.A. Kleissen aan te wijzen tot lid en wethouder A.B.J. Steggink tot plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur (AB) van de
Regio Twente;
2. Dit (plaatsvervangend) lidmaatschap in te laten gaan op 1 augustus 2014, per welke datum het AB-lidmaatschap van burgemeester R.S.
Cazemier eindigt.

raadsvrstl-besl Kleissen aanwijzing AB Regio Twente.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Brand (VVD) en de heer Maathuis (D66) stellen enkele vragen. De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend
voorzitter mevrouw Kortink waarna de vragen door wethouder Steggink, de heer Cazemier (lid AB Regio Twente) en wethouder Kleissen worden
beantwoord. Mevrouw Kortink draagt het voorzitterschap over aan de heer Cazemier.

Besluit:
Er vindt schriftelijke stemming plaats. De voorzitter benoemt mevrouw Kortink (voorzitter), de heer Tijink (lid) en de heer Hemmer (lid) tot leden
van het stembureau. Mevrouw Kortink deelt mee dat er 20 geldige stemmen zijn uitgebracht en dat: 
- de heer Kleissen met 19 stemmen voor en 1 stem tegen is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van de Reio Twente;
- de heer Steggink met 19 stemmen voor en 1 stem tegen is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Twente.

21 Sluiting (20:55)

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van .

De griffier,  De voorzitter,

dhr. G.H.M. Flinkers dhr. mr. R.S. Cazemier
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