BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 04-11-2014
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 alsmede locogemeentesecretaris dhr. E.G. Grobben

Afwezig (m.k.):
dhr. J.G.A. Kleissen

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 uur

Vastgesteld op:
16 december 2014

1 Opening

(19:32)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 21 mevrouw Kortink. Mevrouw Breukers is
afgestudeerd als Master of Science of communication. De voorzitter feliciteert mevrouw Breukers met deze titel.
2 Vaststelling agenda

(19:34)

Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Informatie vanuit het college

(19:34)

Er is geen informatie vanuit het college.
4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(19:35)

Woordvoerders:
Mevr. Ag. ten Dam-Koopman (Lokaal Dinkelland) voert als lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente het woord over de agenda van de
vergadering van de Regioraad van 12 november a.s. M.b.t. de OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente) zal een motie worden
ingediend.
Mevr. Metz-Bekkers voert vervolgens als plaatsvervangend lid van de Euregio-raad het woord over een wijziging in de juridische vorm van de
Euregio en de harmonisatie van de lidmaatschapsbijdrage.
Mevr. An. ten Dam voert vervolgens als lid van het Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente het woord over de vergadering van
de OLCT van 22 oktober jl.
5 Vragenhalfuur (19:40)
nov04 openbare verlichting (LD).pdf ( versie 1 )
nov04 Cogas (CDA).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Geerdink (CDA) stelt namens de CDA-fractie vragen over de Cogas. Wethouder Steggink beantwoordt de gestelde vragen.
Mevr. An. ten Dam (Lokaal Dinkelland) stelt namens de fractie Lokaal Dinkelland vragen over de openbare verlichting. Wethouder Steggink
beantwoordt de gestelde vragen.
De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht.
6 Open debatronde

(20:00)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 21 oktober 2014 (20:01)
lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.
8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 oktober 2014 (20:01)
Besluitenlijst_00176.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
9 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Haarstraat 19 te Weerselo (Hamerstuk) (20:01)
Voorstel:
Het voorstel is:
het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en de zienswijze gedeeltelijk over te nemen. De raad wordt voorgesteld om:
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 Regels van het bestemmingsplan Haarstraat 19 van de gemeente Dinkelland met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPHAARSTRAAT19-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen, zoals opgesomd in
hoofdstuk 3 van de reactienota zienswijzen, welke is opgenomen als bijlage 4 bij de toelichting;
2. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPHAARSTRAAT19-0401 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;
4. de zienswijzen gedeeltelijk over te nemen.
bestemmingsplan Haarstraat
bestemmingsplan Haarstraat
bestemmingsplan Haarstraat
bestemmingsplan Haarstraat
bestemmingsplan Haarstraat

19 raadsrstl-besl.pdf ( versie 1 )
19 regels.pdf ( versie 1 )
19 toelichting.pdf ( versie 1 )
19 plankaart.pdf ( versie 1 )
19 reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
10 Voorstel inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Brookhuis West in Ootmarsum (Hamerstuk) (20:01)
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 Brookhuis West, met de
identificatiecode NL.IMRO.1774.OOTBPBROOKHUISWEST-0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan,
zoals verwoord in het Rapport zienswijzen Brookhuis West van 9 september 2014 met de bijbehorende bestanden;
2. het bestemmingsplan Brookhuis West analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals verwoord in het
Rapport zienswijzen Brookhuis West van 9 september 2014;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774.OOTBPBROOKHUISWEST-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 Brookhuis West van 9
september 2014.
bestemmingsplan Brookhuis West raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Brookhuis West toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Brookhuis West rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
11 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Oud-Ootmarsum, Goudkampsweg 7 en 9 (Hamerstuk) (20:01)
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 Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 7 en 9 met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.1310000-vg01 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 o_NL.IMRO.1774.1310000.dwg
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.
Goudkampsweg 7 - 9 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Goudkampsweg 7 - 9 Oud-Ootmarsum.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Denekamp, Veldkampsweg 7 (Hamerstuk) (20:02)
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 Denekamp, Veldkampsweg 7 met de identificatiecode NL.IMRO.DENBPVELDKAMPSWEG7-0401
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 O_
NL.IMRO.DENBPVELDKAMPSWEG7-0401 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.
bestemmingsplan Veldkampsweg 7 Denekamp raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Veldkampsweg 7 Denekamp plankaart.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Veldkampsweg 7 Denekamp toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Veldkampsweg 7 Denekamp waterparagraaf.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
13 Voorstel inzake vaststelling Najaarsbericht 2014 (Bespreekstuk) (20:02)
Voorstel:
Het voorstel is:
het najaarsbericht vaststellen
raadsvrstl-besl najaarsbericht 2014.pdf ( versie 1 )
najaarsbericht 2014.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming met 1 stem tegen (D66) en 20 stemmen voor (LD, CDA, VVD, PvdA) overeenkomstig het voorstel.
Schorsing

(20:44)

14 Voorstel inzake vaststelling controleprotocol 2014 en 2015 en opdrachtbevestiging accountant 2014 (Bespreekstuk) (21:38)
Voorstel:
Het voorstel is:
1.vast te stellen het controleprotocol voor de accountantscontrole 2014 en 2015, inclusief het bijbehorende normenkader, overeenkomstig het
voorgelegde ontwerp;
2.in te stemmen met de opdrachtbevestiging aan BDO Accountants voor het boekjaar 2014 overeenkomstig de voorgelegde ontwerpopdrachtbevestiging.
raadsvrstl-raadsbesl controleprotocol.pdf ( versie 1 )
Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2014.pdf ( versie 1 )
controleprotocol Normenkader 2014 Dinkelland.pdf ( versie 1 )
controleprotocol opdrachtbevestiging.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 16 december 2014.
De griffier,

Mr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

Mr. R.S. Cazemier

