BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 11-11-2014
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, dhr. J.G.A.
Kleissen alsmede loco-gemeentesecretaris dhr. E.G. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 uur

Vastgesteld op:
16 december 2014

1 Opening

(19:34)

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 5 de heer Blokhuis.
2 Vaststelling agenda

(19:35)

agenda.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De agenda wordt conform vastgesteld.
3 Voortzetting open debat aanbesteding beschut binnen

(19:35)

Het debat over het op 7 oktober ingediende onderwerp "Soweco leerwerkbedrijf Dinkelland - gunning beschut binnen" wordt voortgezet.
2014-73 Klachtencommissie aanbesteding &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#039;beschut
binnen&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#039;.pdf ( versie 1 )
2014-73 Bijlage Advies Twentse Klachtencommissie Aanbestedingen.pdf ( versie 1 )
2014-73 Bijlage Verslag Twentse Klachtencommissie Aanbestedingen 21-10-2014.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink i.v.m. zijn voorzitterschap van het Dagelijks
Bestuur van Top Craft.
Mevrouw Kortink draagt aan het eind van het agendapunt het voorzitterschap weer over aan de heer Cazemier.

4 Voorstel inzake vaststelling ontwerp-programmabegroting 2015 incl. meerjarenperspectief 2016-2018

(20:05)

begroting 2015.pdf ( versie 1 )
vergaderorde begroting 2015 versie 2.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Bijen (Lokaal Dinkelland) dient moties met de volgende onderwerpen in:
- Jeugd en lokale democratie (namens de fractie Lokaal Dinkelland)
- locatie voor sport en beweging Lattrop (namens de fracties Lokaal Dinkelland en CDA)
De heer Jogems (CDA) dient namens de CDA-fractie een motie in met het onderwerp deregulering.
De heer Severijn (PvdA) dient de volgende moties/amendementen in:
- amendement met als onderwerp Gymzaal Lattrop (namens de fracties PvdA, VVD, D66)
- motie met als onderwerp Dusinksweg (namens de fractie PvdA)
- motie met als onderwerp Transformatie woningvoorraad (namens de fractie PvdA)
- motie met als onderwerp Evaluatie duurzaamheid (namens de fractie PvdA)
De heer Maathuis (D66) dient de volgende amendementen in:
- Kulturhus-klooster Ootarsum (namens de fracties D66 en PvdA)
- Weerstandsvermogen (namens de fracties D66 en PvdA)
De moties en amendementen zijn bij de besluitenlijst gevoegd.
Besluit:
- het amendement Gymzaal Lattrop wordt na hoofdelijke stemming met vier stemmen voor (PvdA, VVD, D66) en 17 stemmen tegen (LD, CDA)
verworpen
- het amendement kulturhus-klooster Ootmarsum wordt zonder hoofdelijke stemming met 4 stemmen voor (D66, PvdA, VVD) en 17 stemmen
tegen (LD, CDA) verworpen.
- het amendement Weerstandsvermogen wordt zonder hoofdelijke stemming met twee stemmen voor (D66, PvdA) en 19 stemmen tegen (LD,
CDA, VVD) verworpen.
- de programmabegroting 2015 wordt zonder hoofdelijke stemming met 17 stemmen voor (LD, CDA) en vier stemmen tegen (VVD, D66, PvdA)
vastgesteld .
- de motie Jeugd en lokale democratie wordt zonder hoofdelijke stemming met 18 stemmen voor (LD, CDA, PvdA) en drie stemmen tegen
(VVD, D66) aangenomen
- de motie Locatie voor sport en beweging Lattrop wordt met 17 stemmen voor (LD, CDA) en vier stemmen tegen (VVD, PvdA, D66)
aangenomen
- de motie Deregulering wordt met 18 stemmen voor (CDA, LD, PvdA) en drie stemmen tegen (VVD, D66) aangenomen
- de motie Transformatie woningvoorraad wordt met 1 stem voor (PvdA) en 20 stemmen tegen (LD, CDA, VVD, D66) verworpen
- de motie Evaluatie duurzmaaheid wordt met 4 stemmen voor (PvdA, VVD, D66) en 17 stemmen tegen (LD, CDA) verworpen
- de motie Dusinksweg wordt met 2 stemmen voor (PvdA, D66) en 19 stemmen tegen (CDA, VVD, LD) verworpen.
Schorsing
5 Sluiting

(21:25)
(23:46)

De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

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

