
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
Mr. R.S. Cazemier

Griffier:
Mr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
dhr. A.G.A. Mentink (CDA), dhr. M. Geerdink (CDA), dhr. E.A.
van Bree (CDA), dhr. J.G. Jogems (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis
(CDA), mevr. R.E.M. Breukers (CDA), dhr. E.H.J. Hemmer
(CDA), dhr. R.M. Severijn (PvdA), dhr. A.P.M. Maathuis (D66),
dhr. M. Tijink (VVD), dhr. B.J. Brand (VVD), dhr. G.F.A.J.
Krabbe (Lokaal Dinkelland),  mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman
(Lokaal Dinkelland), mevr. M.C.F. Metz-Bekkers (Lokaal
Dinkelland), dhr. J.G.J. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr.
N.G.H. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. J.H.J. Meijer (Lokaal
Dinkelland), mevr. A.M.T. ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr.
A.H.J. Schutte (Lokaal Dinkelland), mevr. S.C.M. Vrijkorte
(Lokaal Dinkelland), mevr. H.D. Kortink-Schiphorst (Lokaal
Dinkelland)

Aanwezig van het college:
gemeentesecretaris dhr. A.B.A.M. Damer alsmede dhr. A.B.J.
Steggink, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila, mevr. J.B.M. Zwiep-
Rosens, mevr. C.M.E. Duursma-Wiigger, dhr. J.G.A. Kleissen 

Plaats:
Raadzaal

Aanvang:
19:30 uur

Einde:
23:00 uur

Vastgesteld op:
24 juni 2014

1 Opening (19:33)

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 14 mevrouw Metz. 
De voorzitter dankt de gemeenteraad voor zijn condoleance aan hem en zijn vrouw i.v.m. het overlijden van zijn schoonvader.

2 Vaststelling agenda (19:34)

Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:35)

Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:35)

Er zijn geen actualiteiten te melden.

5 Vragenhalfuur (19:35)

Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur.

6 Open debatronde (19:35)

Er zijn geen onderwerpen voor de open debatronde ingediend.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 20 mei 2014 (19:35)

jun03-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De stuknummers 1.14.8, 1.14.13 en 1.14.18 worden via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie. Met inachtneming hiervan wordt
de ingekomen stukkenlijst vastgesteld.

8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 april 2014 (19:36)

Besluit:
de besluitenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijziging: 
Agendapunt 8 Benoeming en beëdiging wethouders wordt als volgt gewijzigd: 
de zinsnede "de heer Kleissen 21 stemmen voor" wordt gewijzigd in "de heer Kleissen 20 stemmen voor, 1 stem tegen".
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9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Veegherziening Verbeelding Buitengebied 2010 (19:37)

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 ‘Veegherziening Verbeelding Buitengebied 2010’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPVEEGHERZVERBE-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen in die zin dat,
a. de dubbelbestemming Waarde – Ecologie(EHS) is verwijderd; 
b. de bestemmingen die het bestemmingsplan ‘Agelo – Landgoed de Valkenberg’ overlappen zijn verwijderd; 
c. de dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap’ ter hoogte van het perceel Weerselosestraat 22 in Agelo is gewijzigd;
d. het perceel Nordhornsestraat 190 in Denekamp is voorzien van de bestemming ‘Wonen’;
e. het perceel Echelpoelweg 26-28 in Weerselo aan het veegplan is voorzien van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – tweede
bedrijfswoning’;
f. het perceel Hoofdstraat 27 in Lattrop-Breklenkamp is voorzien van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – tweede bedrijfswoning’; 
2. om op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond d.d. 13 mei 2013 vast te stellen;
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van een bouwplan als
bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro;
4. om de zienswijze niet over te nemen.

raadsvrstl-besl bp bveegherziening verbeelding buitengebied 2010 Gewijzigd.pdf ( versie 1 )
bp veegherziening vebeelding buitengebied 2010 def.pdf ( versie 1 )
bp veegherziening verbeelding buitengebied 2010.pdf ( versie 1 )

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

10 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Stroothuizerweg 27 Denekamp (19:38)

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 Buitengebied, Stroothuizerweg 27 Denekamp met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPSTROOTHUIZE27-0401 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 met identificatiecode
o_NL.IMRO.1774.BUIBPSTROOTHUIZE27-0401.dxf 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 Stroothuizerweg 27 Denekamp.pdf ( versie 1 )
bp Stroothuizerweg 27 Denekamp toelichting.pdf ( versie 1 )
bp Stroothuizerweg 27 Denekamp verbeelding.pdf ( versie 1 )

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

11 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Denekamp, Brandlichterweg 44 (19:38)

Voorstel:
Het voorstel is:
1- Het bestemmingsplan Denekamp, Brandlichterweg 44, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.DENBPBRANDLW44-0401 ongewijzigd vast te stellen;
2- Het bestemmingsplan Denekamp, Brandlichterweg 44 analoog vast te stellen;
3- De digitale ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1774.DENBPBRANDLW44.dwg vast te stellen;
4- 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 Brandlichterweg 44 Denekamp.pdf ( versie 1 )
bp Brandlichterweg 44 Denekamp.pdf ( versie 1 )

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

12 Voorstel inzake intrekken Parkeerplan Ootmarsum, Parkeren Hoofdkernen en enkele onderdelen van het Gemeentelijk
verkeers- en vervoerplan 2010-2010 (19:38)

Voorstel:
Het voorstel is:
het Parkeerplan Ootmarsum, Parkeren Hoofdkernen en onderdelen van het Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 2010-2020 in te trekken.

raadsvrstl-besl parkeerbeleid.pdf ( versie 1 )
Parkeernotitie Noaberkracht.pdf ( versie 1 )

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00174/?risVideoOffset=1401817067
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3524/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3520/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3514/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00174/?risVideoOffset=1401817085
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3516/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3517/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3518/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00174/?risVideoOffset=1401817091
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3494/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3495/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00174/?risVideoOffset=1401817100
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3519/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3506/1/user.edit.page.html


13 Voorstel inzake jaarstukken 2013 Openbaar Lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (19:38)

Voorstel:
Het voorstel is:
• kennis te nemen van de jaarstukken 2013 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en
• kennis te nemen van de inhoud van het accountantsverslag (rapport van bevindingen) 2013.

raadsvrstl-besl jaarstukken 2013 Noaberkracht.pdf ( versie 1 )
jaarrekening 2013 Noaberkacht accountantscontrole.pdf ( versie 1 )
jaarstukken 2013.pdf ( versie 1 )

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

14 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (19:38)

Voorstel:
Het voorstel is:
- Vast te stellen dat de gemeente Dinkelland NIET instemt met het voorgestelde besluit. De voorgestelde verhoging van de raming moet worden
opgevangen door STRUCTURELE taakstellende bezuinigingen en dat het DB de opdracht moet krijgen om voor december 2014 deze
bezuinigingen daadwerkelijk en volledig in te vullen.
- Bovendien stemmen we niet in met het nu al treffen van voorzieningen voor de in de paragrafen genoemde risico’s. In plaats daarvan zouden
we de aangekondigde risico-inventarisatie afwachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre maatregelen
noodzakelijk zijn om deze risico’s te dekken.
- Dit besluit middels een brief kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Twente voor 11 juni 2014.

raadsvrstl-besl begroting Veiligheidsregio 2015.pdf ( versie 1 )
VRT programmabegroting 2015.pdf ( versie 1 )

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

15 Voorstel inzake Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) (19:39)

Voorstel:
Het voorstel is:
• Vaststellen van de nota “Kiezen voor Kwaliteit”
• Vaststellen van de bijbehorende kwaliteitsniveau’s en hotspots
• Vaststellen van de “Kwaliteitsgids Integraal Beheer Openbare Ruimte Dinkelland Tubbergen”,
• In te stemmen met een evaluatie in 2016 met betrekking tot de beeldkwaliteit
• De evaluatie te gebruiken om te harmoniseren in beleid en uitvoering tussen Tubbergen en Dinkelland

raadsvrstl-besl IBOR.pdf ( versie 1 )
Kiezen voor kwaliteit - beleidsnota.pdf ( versie 1 )
IBOR hotspots Denekamp begraafplaatsen Knik.pdf ( versie 1 )
hotspots Denekamp rotonder Borghert.pdf ( versie 1 )
hotspots Denekamp rotonde Nordhornsestraat.pdf ( versie 1 )
IBOR hotspots Denekamp centrm.pdf ( versie 1 )
IBOR hotspots Ootmarsum.pdf ( versie 1 )
IBOR hotspots Het Stift Weerselo.pdf ( versie 1 )
kwaliteitsgids IBOR.pdf ( versie 1 )
jun03-IBOR.pdf ( versie 1 )
jun03-Integraal Beheer Openbare Ruimte.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Brand (VVD) dient mede namens de fracties Lokaal Dinkelland, CDA, PvdA en D66 een motie in. Deze motie is aan de besluitenlijst
gehecht. 
De heer Severijn (PvdA) dient mede namens de fractie D66 een amendement in. Dit amendement is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
Het amendemdent wordt met 19 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en twee stemmen voor (PvdA, D66) verworpen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
De motie wordt unaniem aangenomen.

Schorsing (20:34)

16 Voorstel inzake Governance Jeugdzorg Twente (20:51)

Voorstel:
Het voorstel is:
Het eindadvies uit de notitie over de positionering van regionale jeugdhulptaken in Twente over te nemen, hetgeen in essentie betekent dat:
voor de uitvoering een nieuwe Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (werknaam OZJT) wordt ingericht en daarbij als samenwerkende
gemeenten de volgende taken uit te besteden:
- JeugdzorgPlus;
- Jeugdbescherming en Jeugdreclassering;
- Werving, matchen en uitvoeren pleegzorg;
- Crisisdienst (spoedhulp);
- Residentiële jeugdhulp;
- Regionaal reflectiepunt (reflectietaken). 

raadsvrstl-besl governance jeugdzorg Twente.pdf ( versie 1 )
notitie samenwerken aan jeugdzorg in Twente.pdf ( versie 1 )
expertadvies governance jeugdzorg.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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17 Coalitieprogramma 2014-2018 gemeente Dinkelland (21:04)

coalitieprogramma 2014-2018.pdf ( versie 1 )
jun03-coalitieprogramma.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dient mede namens de PvdA-fractie een motie in. De motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie wordt met twee stemmen voor (D66, PvdA) en 19 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) verworpen.

Schorsing (22:09)

18 Sluiting (23:00)

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 24 juni 2014.

De griffier,  De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier
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