
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:
dhr. A.B.J. Steggink, mevr. J.B.M. Zwiep-Rosens, mevr. L.M.
Stokkelaar-Fila, mevr. C.M.E. Duursma-Wiigger, dhr. J.G.A.
Kleissen alsmede loco-gemeentesecretaris dhr. E.G. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 22:30 uur

Vastgesteld op:
4 november 2014

1 Opening (19:34)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 13 mevrouw Ten Dam-Koopman.

2 Vaststelling agenda (19:36)

Besluit:
De agenda wordt conform vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:36)

Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:36)

Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:36)

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6 Open debatronde (19:37)

Het voor dit agendapunt ingediende onderwerp van de PvdA-fractie inzake "Maut-heffing" is aan de besluitenlijst gehecht. Tevens dient de PvdA-
fractie een motie over dit onderwerp in. Ook deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.

De VVD-fractie heeft voor dit agendapunt het onderwerp "Soweco leerwerkbedijf Dinkelland - gunning beschut binnen" ingediend. Ook dit
onderwerp is aan de besluitenlijst gehecht.

okt07 beschut binnen VVD.pdf ( versie 1 )
2014-62 Soweco leerwerkbedrijf Dinkelland.pdf ( versie 1 )
okt07 tolheffing (Maut) PvdA.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De motie "Maut-heffing" wordt unaniem aangenomen.

Schorsing (20:45)

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 23 september 2014 (21:10)

lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Stuknummer 1.14.13 wordt via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie waarna de ingekomen stukkenlijst conform wordt
vastgesteld.
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8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 september 2014 (21:11)

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake aanpassing Regeling Regio Twente t.b.v. jeugdhulptaken c.a. (21:12)

Voorstel:
Het voorstel is:
De Regeling Regio Twente te wijzigen en toestemming te verlenen voor het instellen van de Bestuurscommissie OZJT.

raadsvrstl-raadsbesl.pdf ( versie 1 )
Regio Twente Jeugdhulp concept Verordening bestuurscommissie OZJT.pdf ( versie 1 )
concept-motie.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

10 Voorstel inzake de Veiligheidsstrategie 2015-2018 en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015- 2018 (21:12)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van de concept veiligheidstrategie 2015-2018 met daarin de volgende drie prioriteiten:
- Ernstige overlast door personen in de woonomgeving
- High Impact Crime (vooral woninginbraken)
- Ondermijning: Aanpak van hennepteelt en georganiseerde criminaliteit. 
2. geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien het ontwerp meerjarenbeleidsplan politie met daarin de volgende onderwerpen:
- lokale en landelijke prioriteiten 
- afspraken met het openbaar ministerie
- dienstverlening
- organisatie en capaciteit
3. extra aandacht te vragen voor lokaal maatwerk. Er moeten voldoende mogelijkheden blijven om het politiewerk uit te voeren conform lokale
prioriteiten.

raadsvrstl-raadbesl.pdf ( versie 1 )
concept veiligheidssrategie en ontwerp meerjarenbeleidsplan.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

11 Voorstel inzake vaststelling Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (21:12)

Voorstel:
Het voorstel is:
Vaststelling van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dinkelland 2014 ter vervanging van de Verordening op de
ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Dinkelland 2003.

raadsvrstl-besl verord ambt bijstand 2014.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake voorbereidings- en investeringsbudget nieuwbouw basisschool Kerkewei Rossum (21:12)

Voorstel:
Het voorstel is:
Beschikbaar stellen voorbereidings- en investeringsbudget voor nieuwbouw van basisschool Kerkewei Rossum van € 2.070.000.

Kerkewei raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Kerkewei leerlingprognose.pdf ( versie 1 )
Kerkewei kostenraming nieuwbouw.pdf ( versie 1 )
rapport Samen scholen 2030.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dient namens de fracties D66, VVD en PvdA een motie in. Deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor (D66, VVD, PvdA) en 17 stemmen tegen (LD, CDA).
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13 Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan Omzien naar elkaar, de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015
en de verordening Jeugdhulp 2015 (21:44)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte ontwerp-plan .
2. Vast te stellen de navolgende verordeningen:
* Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
* Verordening Jeugdhulp 2015

Omzien naar elkaar raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Omzien naar elkaar beleidsplan.pdf ( versie 1 )
Omzien naar elkaar raadsbericht 2014-58.pdf ( versie 1 )
Omzien naar elkaar Verordening jeugdhulp.pdf ( versie 1 )
Omzien naar elkaar Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Hemmer (CDA) dient namens de fracties CDA, PvdA en D66 een motie in over het beleidsplan "Omzien naar Elkaar". Deze motie is
aan de besluitenlijst gehecht. 
De heer Severijn (PvdA) dient namens de fracties PvdA en D66 eveneens een motie in over het beleidsplan "Omzien naar Elkaar". Ook deze
motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
De motie van de fracties CDA, PvdA en D66 inzake het beleidsplan "Omzien naar Elkaar" wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fracties PvdA en D66 inzake het beleidsplan "Omzien naar Elkaar" wordt unaniem aangenomen.

14 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Erve Weezenberg (22:27)

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 Erve Wezenberg met de identificatiecode NL.IMRO.BUIBPRAMMELBEEKW15-0401 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.BUIBPRAMMELBEEKW15-0401 vast te stellen;
3. 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.

raadsvrstl-raadsbesl Erve Weezenberg.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan toelichting.pdf ( versie 1 )
verbeelding.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

15 Sluiting (22:28)

Besluit:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 4 november 2014.

De griffier,  De voorzitter,

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