
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. E.A.
van Bree (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)

Afwezig (m.k.):
dhr. J.G. Jogems (CDA)

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

Datum vaststelling:
27 januari 2015

1 Opening (19:40)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 8 dhr. Severijn. Bericht van verhindering is
ontvangen van de heer Jogems.

2 Vaststelling agenda (19:41)

agenda.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) verzoekt hamerstuk agendapunt 12 "Voorstel inzake koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Dinkelland 2014" als
bespreekstuk te agenderen.

Besluit:
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:42)

Woordvoerders:
Wethouder Stokkelaar doet de volgende mededelingen: 
- stand van zaken bestemmingsplan Commanderie in Ootmarsum. Ze verzoekt het presidium dit onderwerp te agenderen voor de
raadscommissie van februari a.s. 
- het rapport "Samen kansrijk verbinden" is, ondanks het opgelegde embargo om eerst de raad, betrokkenen en personeel te informeren, door
de pers te vroeg gepubliceerd. 
Het rapport zal via het presidium worden geagendeerd voor behandeling tijdens een raadscommissie. 

Wethouder Duursma doet een mededeling over de aanvraag huishoudelijke hulp toelage die de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk bij het Rijk
hebben ingediend.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:49)

Er zijn geen actualiteiten te melden.

5 Vragenhalfuur (19:49)

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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6 Open debatronde (19:49)

dec16 grenzeloze zorg (CDA).pdf ( versie 1 )
dec16 grenzeloze zorg (CDA).pdf ( versie 1 )
dec16 dualisme (PvdA).pdf ( versie 1 )
dec16-open debat mantelzorgers (D66).pdf ( versie 1 )
dec16-motie mantelzorg (D66, PvdA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De CDA-fractie heeft hiervoor het onderwerp "Grenzeloze zorg in Noordoost Twente" ingediend. Tevens wordt over dit onderwerp een motie
ingediend. Het onderwerp en de motie zijn aan de besluitenlijst gehecht.
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink en voert vervolgens bij dit onderwerp als
portefeuillehouder openbare orde en veiligheid het woord. Na behandeling van dit onderwerp draagt mevrouw Kortink het voorzitterschap weer
over aan de heer Cazemier.

De PvdA-fractie dient het onderwerp in "Hoe gaan we om met dualisme in de gemeenteraad van Dinkelland?" Het onderwerp is aan de
besluitenlijst gehecht. 

De fractie D66 dient het onderwerp "Mantelzorg" in. Hierover wordt ook tevens een motie ingediend. Zowel het onderwerp als de motie zijn aan
de besluitenlijst gehecht. 

Besluit:
De motie "Grenzeloze zorg in Noordoost Twente" wordt unaniem aangenomen.
De motie "Mantelzorg" wordt met twee stemmen voor (D66, PvdA) en 18 stemmen tegen (LD, CDA, VVD) verworpen.

Schorsing (21:02)

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 2 december 2014 (21:20)

lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.

8 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 4 en 11 november 2014 (21:20)

besluitenlijst 4 november 2014.pdf ( versie 1 )
besluitenlijst 11 november 2014.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan A1-zone (21:21)

Type Agendapunt:
hamerstuk

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 A1-zone, met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPA1ZONE-0401, gewijzigd
vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het Rapport zienswijzen A1-zone met de bijbehorende
bestanden;
2. het bestemmingsplan A1-zone analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals verwoord in het Rapport
zienswijzen A1-zone
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_ NL.IMRO.1774.BUIBPA1ZONE-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 A1-zone.

bestemmingsplan A1-zone raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan A1-zone regels en toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan A1-zone verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan A1-zone bijlagen.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan A1-zone reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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10 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum, Denekamperstraat 67 (21:21)

Type Agendapunt:
hamerstuk

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 Bedrijventerrein Ootmarsum, Denekamperstraat 67 met de identificatiecode NL.IMRO.
1774.OOTBPDNKAMPERSTR67-0401 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.OOTBPDNKAMPERSTR67.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.

bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum bijlage bij toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum bijlagen bij regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

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

11 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Lemseloseveldweg 5 Weerselo (21:21)

Type Agendapunt:
hamerstuk

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, Lemseloseveldweg 5 Weerselo met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPLEMSELOSEVW5-0401 met bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen.
2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de kadastrale ondergrond van het 
GMLbestand NL.IMRO.1774.BUIBPLEMSELOSEVW5-0401 vast te stellen.
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de 
kosten van het in exploitatie brengen van de gronden anderszins verzekerd zijn.

bestemmingsplan Lemseloseveldweg 5 Weerselo raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Lemseloseveldweg 5 Weerselo.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Lemseloseveldweg 5 Weerselo verbeelding.pdf ( versie 1 )

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

12 Voorstel inzake koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Dinkelland 2014 (21:21)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
een incidenteel budget van € 58.060 beschikbaar te stellen voor de eenmalige 
koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Dinkelland 2014.

koopkrachttegemoetkoming lage inkomens raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
koopkrachttegemoetkoming beleidsregel.pdf ( versie 1 )

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

13 Voorstel inzake vaststelling van de verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
2015 (21:30)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen.

verordening maatschappelijke ondersteuning raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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14 Voorstel inzake vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015) (21:30)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015).

legesverordening 2015 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

15 Voorstel inzake vaststelling van diverse belastingverordeningen 2015 (21:30)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Diverse belastingverordeningen 2015 vaststellen.

belastingverordeningen raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

16 Voorstel inzake vaststelling Verordening OZB 2015 (21:30)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Vaststelling van de verordening OZB 2015 met nieuwe tarieven.

OZB-verordening.pdf ( versie 1 )

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

17 Voorstel inzake vaststelling van de verordeningen Participatiewet 2015 (21:31)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
De volgende verordeningen vast te stellen:
- Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland
- Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland
- Verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening
gemeente Dinkelland
- Verordening tegenprestatie Participatiewet Dinkelland

participatiewet 2015 verordeningen raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
participatiewet bijlage tegenprestatie naar vermogen.pdf ( versie 1 )
participatiewet bijlage brief FNV.pdf ( versie 1 )
dec16 verordening participatiewet (CDA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Hemmer (CDA) dient namens de CDA-fractie een amendement in. Het amendement is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
Het amendement wordt met 16 stemmen voor (LD, CDA) en vier stemmen tegen (PvdA, VVD, D656) aangenomen.
- De Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Dinkelland wordt zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd
vastgesteld 
- de Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete gemeente Dinkelland wordt geamendeerd vastgesteld
- de Verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente Dinkelland wordt zonder hoofdelijke stemming
ongewijzigd vastgesteld
- de Verordening tegenprestatie Participatiewet Dinkelland wordt zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld
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18 Voorstel inzake aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang (22:05)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
- het om niet beschikbaar stellen van vergaderruimten;
- het om niet beschikbaar stellen van (gedeelten van) gemeentelijke gebouwen voor exposities, 
uitvoeringen e.d.:
- het beschikbaar stellen en plaatsen van materialen voor evenementen en activiteiten van niet-
commerciële organisaties;
- verhuur maatschappelijk vastgoed;
- leegstandsbeheer;
- verhuur/exploitatie van sportaccommodaties.

2014-91 beantwoording vragen economische activiteiten.pdf ( versie 1 )
2014-91 economische activiteiten bijlage.pdf ( versie 1 )
economisch activiteiten in algemeen belang raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

19 Voorstel inzake vaststelling van de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 (22:05)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
De Verordening op de vertrouwenscommissie vaststellen.

Vertrouwenscommissie raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink. 
Na besluitvorming draagt mevrouw Kortink het voorzitterschap weer over aan de voorzitter de heer Cazemier.

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

20 Voorstel inzake mutatie lid algemene raadscommissie gemeente Dinkelland (22:11)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
- de heer A.G.M. Nijmeijer ontslag te verlenen uit zijn functie als lid van
de algemene raadscommissie gemeente Dinkelland 
- de heer G.T. Scholten te benoemen tot lid van de algemene raadscommissie 
van de gemeente Dinkelland

mutatie lid algemene raadscommissie.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld bestaande uit de raadsleden de heer Van Bree (voorzitter), de heer Severijn (lid) en mevrouw
Metz (lid) waarna schriftelijke stemming plaatsvindt. 
Na een korte schorsing van de vergadering deelt de voorzitter van de commissie van onderzoek de heer Van Bree mee dat de raad unaniem
overeenkomstig het voorstel heeft besloten. 
De heer Scholten legt vervolgens in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.

Besluit:
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.

21 Sluiting (22:13)

Besluit:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 27 januari 2015.

De griffier,  De voorzitter,

dhr. O.J.R.J. Huitema dhr. R.S. Cazemier
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	12Voorstel inzake koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Dinkelland 2014(21:21)
	Type Agendapunt:
	Voorstel:
	Besluit:

	13Voorstel inzake vaststelling van de verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015(21:30)
	Type Agendapunt:
	Voorstel:
	Besluit:

	14Voorstel inzake vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015)(21:30)
	Type Agendapunt:
	Voorstel:
	Besluit:

	15Voorstel inzake vaststelling van diverse belastingverordeningen 2015(21:30)
	Type Agendapunt:
	Voorstel:
	Besluit:

	16Voorstel inzake vaststelling Verordening OZB 2015(21:30)
	Type Agendapunt:
	Voorstel:
	Besluit:

	17Voorstel inzake vaststelling van de verordeningen Participatiewet 2015(21:31)
	Type Agendapunt:
	Voorstel:
	Woordvoerders:
	Besluit:

	18Voorstel inzake aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang(22:05)
	Type Agendapunt:
	Voorstel:
	Besluit:

	19Voorstel inzake vaststelling van de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015(22:05)
	Type Agendapunt:
	Voorstel:
	Woordvoerders:
	Besluit:

	20Voorstel inzake mutatie lid algemene raadscommissie gemeente Dinkelland(22:11)
	Type Agendapunt:
	Voorstel:
	Woordvoerders:
	Besluit:

	21Sluiting(22:13)
	Besluit:



