BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 09-09-2014
Vergaderingsgegevens
Voorzitter:
dhr. R.S. Cazemier

Griffier:
dhr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
dhr. A.G.A. Mentink (CDA), dhr. M. Geerdink (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)

Afwezig (m.k.):
dhr. E.A. van Bree (CDA), mevr. H.D. Kortink-Schiphorst (Lokaal
Dinkelland)

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

Afwezig (m.k.):
mevr. L.M. Stokkelaar-Fila

Plaats:
Raadzaal

Aanvang:
19:30 uur

Einde:
22:30 uur

Vastgesteld op:
7 oktober 2014

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)

Wethouder Kleissen geeft, mede namens mevrouw Ag. ten Dam als vertegenwoordigers van het DB resp. AB van de Regio Twente, aan dat
bekeken zal worden hoe in de toekomst de stukken die in de Regioraad worden behandeld zo goed mogelijk met de raad kunnen worden
gedeeld om een gezamenlijk standpunt te kunnen bepalen.
5 Vragenhalfuur (19:38)
Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) stelt een vraag over de openingstijden van het politiebureau in Denekamp tijdens de vakantieperiode. De voorzitter
draagt het voorzitterschap over aan de heer Tijink en beantwoordt de gestelde vraag waarna de heer Tijink het voorzitterschap weer overdraagt
aan de heer Cazemier.
6 Open debatronde

(19:43)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.
7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 26 augustus 2014 (19:43)
lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.
8 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 24 juni 2014 en 1 juli 2014 (19:44)
Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiële functiewijzigingen landgoed Singraven

(19:44)

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, partiële herziening Functiewijzigingen landgoed Singraven met de identificatiecode 0401
met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
o_NL.IMRO.1774.BPFUWIJZSINGRAVEN-0401 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, 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 c, van het Bro. De
verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro betreffen uitsluitend de aansluiting van een bouwperceel op de
openbare ruimte of de aansluiting op nutsvoorzieningen.
raadsvrstl-besl bestemmingsplan Singraven.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Singraven.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
10 Voorstel inzake vaststelling Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen Dinkelland 2014 en intrekken van de
“Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Dinkelland (19:45)
Voorstel:
Het voorstel is:
1. de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Dinkelland 2014 vast te stellen;
2. de op 25 januari 2011 vastgestelde verordening gemeentelijke basisregistratie personen Dinkelland in te trekken met ingang van de datum
waarop de Verordening
gegevensverstrekking basisregistratie personen Dinkelland 2014 in werking treedt.
raadsvrstl-besl verordening basisregistratie.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
11 Voorstel inzake vaststelling kaderbrief 2015 gemeente Dinkelland

(19:45)

Voorstel:
Het voorstel is:
De kaderbrief 2015 gemeente Dinkelland vast te stellen.
raadsvrstl-besl kaderbrief.pdf ( versie 1 )
kaderbrief 2015.pdf ( versie 1 )
sep09 mantelzorg (LD-CDA).pdf ( versie 1 )
sep09 leegstand (LD, VVD, PvdA).pdf ( versie 1 )
sep09 beschut werken (VVD, PvdA), D66).pdf ( versie 1 )
sep09 transformatie woningvoorraad (PvdA).docx.pdf ( versie 1 )
sep09-leefbaar Weerselo (rondweg) PvdA.pdf ( versie 1 )
sep09-skatebaan t Goor (PvdA, LD).pdf ( versie 1 )
sep09 SDC terrein (PvdA).pdf ( versie 1 )
sep09 rondweg Weerselo(D66, VVD).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Bijen (Lokaal Dinkelland) dient mede namens de fracties Lokaal Dinkelland en CDA een amendement over de mantelzorg in.
Daarnaast dient de heer Bijen mede namens de fracties VVD en PvdA een motie over de leegstand van vastgoed in.
De heer Brand (VVD) dient mede namens de fracties PvdA en D66 een motie in over het bescut werken.
De heer Severijn (PvdA) dient de volgende moties in:
- transformatie woningvoorraad
- leefbaar Weerselo (rondweg)
- realisatie skatebaan 't Goor Denekamp (mede namens de fractie Lokaal Dinkelland)
- doorgang SDC-terrein
De heer Maathuis (D66) dient mede namens de VVD-fractie een motie in over de rondweg Weerselo.
Het amendement en de moties zijn aan de besluitenlijst gehecht.
Besluit:
Het amendement mantelzorg wordt met 18 stemmen voor (LD, CDA, VVD, PvdA) en 1 stem tegen (D66) aangenomen.
De Kaderbrief 2015 wordt geamendeerd vastgesteld.
De motie leegstand wordt met 18 stemmen voor (LD, VVD, PvdA, CDA) en 1 stem tegen (D66) aangenomen.
De motie beschut werken wordt na hoofdelijke stemming met 15 stemmen tegen (LD, CDA) en 4 stemmen voor (VVD, PvdA, D66) verworpen.
De motie transformatie woningvoorraad wordt met 17 stemmen voor (PvdA, LD, CDA, D66) en 2 stemmen tegen (VVD) aangenomen.
De motie leefbaar Weerselo (rondweg) wordt met 18 stemmen tegen (LD, CDA, VVD, D66) en 1 stem voor (PvdA) verworpen.
De motie skatebaan 't Goor Denekamp wordt unaniem aangenomen.
De motie doorgang SDC-terrein wordt met 18 stemmen tegen (LD, CDA, VVD, D66) en 1 stem voor (PvdA) verworpen.
De motie Rondweg Weerselo wordt met 16 stemmen tegen (LD, CDA, Pvda) en 3 stemmen voor (D66, VVD) verworpen.
Schorsing

(20:57)

Schorsing

(22:22)

12 Sluiting

(22:33)

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van 7 oktober 2014.
De griffier,

dhr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

dhr. R.S. Cazemier

