
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
Mr. R.S. Cazemier

Griffier:
Mr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
dhr. A.G.A. Mentink (CDA), dhr. J.G.A. Kleissen (t/m
agendapunt 8), dhr. M. Geerdink (CDA) (vanaf agendapunt 9),
dhr. E.A. van Bree (CDA), dhr. J.G. Jogems (CDA), dhr.
B.H.G.J. Blokhuis (CDA), mevr. R.E.M. Breukers (CDA), mevr.
C.M.E. Duursma-Wigger (t/m agendapunt 8), dhr. E.H.J.
Hemmer (CDA) (vanaf agendapunt 9), dhr. R.M. Severijn (PvdA),
dhr. A.P.M. Maathuis (D66), dhr. M. Tijink (VVD), dhr. B.J.
Brand (VVD), mevr. L.M. Stokkelaar-Fila (t/m agendapunt 8),
mevr. J.B.M. Zwiep-Rosens (t/m agendapunt 8), dhr. G.F.A.J.
Krabbe (Lokaal Dinkelland) (vanaf agendapunt 9), mevr. A.J.J.M.
ten Dam-Koopman (Lokaal Dinkelland) (vanaf agendapunt 9),
mevr. M.C.F. Metz-Bekkers (Lokaal Dinkelland), dhr. J.G.J.
Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. N.G.H. Bijen (Lokaal
Dinkelland), dhr. A.B.J. Steggink (t/m agendapunt 8), dhr. J.H.J.
Meijer (Lokaal Dinkelland) (vanaf agendapunt 9), 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:
gemeentesecretaris dhr. A.B.A.M. Damer alsmede (vanaf
agendapunt 9): dhr. A.B.J. Steggink, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila,
mevr. J.B.M. Zwiep-Rosens, mevr. C.M.E. Duursma-Wiigger,
dhr. J.G.A. Kleissen 

Plaats:
Raadzaal

Aanvang:
19:30 uur

Einde:
21:50 uur

Vastgesteld op:
3 juni 2014

1 Opening (19:33)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering.

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 (19:34)

Er zijn geen actualiteiten te melden.

5 Ingekomen stukkenlijst d.d. 9 april 2014 (19:34)

ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Stuknummer 1.14.18 wordt via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie waarna de ingekomen stukkenlijst conform wordt
vastgesteld.

6 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 25 en 27 maart 2014 (19:35)

Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

7 Presentatie kandidaat-wethouders en aanbieding college-programma 2014-2018 (19:36)

Coalitieprogramma Dinkelland 2014 - 2018.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Namens de coalitiepartijen voeren de fractievoorzitters de heer Bijen van de fractie Lokaal Dinkelland en de heer Jogems van de CDA-fractie het
woord. Zij bieden het coalitieprogramma aan de raad aan.

Besluit:
De gemeenteraad neemt het coalitieprogramma voor kennisgeving aan.
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8 Benoeming en beëdiging wethouders (19:49)

Als leden van het stembureau worden benoemd de raadsleden mevrouw Kortink (voorzitter), de heer Tijink (lid) en mevrouw Breukers (lid). Er
vindt schriftelijke stemming plaats waarna mevrouw Kortink meedeelt dat voor de volgende vijf kandidaat-wethouders 21 geldige stemmen voor
benoeming zijn uitgebracht: de heer Steggink: 21 stemmen voor, mevrouw Zwiep-Rosens: 21 stemmen voor, mevrouw Stokkelaar-Fila: 21
stemmen voor, mevrouw Duursma-Wigger: 21 stemmen voor en de heer Kleissen: 20 stemmen voor, 1 stem tegen.

Woordvoerders:
Wethouder Steggink voert vervolgens namens de wethouders het woord. 

Namens het presidium dankt de voorzitter de heer Martin Kamphuis voor zijn werkzaamheden als informateur, resp. formateur van het nieuwe
college. Hij biedt de heer Kamphuis hiervoor een attentie aan. 

Besluit:
De voorzitter deelt mee dat op grond van de Gemeentewet de dames Zwiep, Stokkelaar en Duursma en de heren Steggink en Kleissen zijn
verkozen tot wethouder van de gemeente Dinkelland. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 41a van de Gemeentewet leggen zij vervolgens de
eed of verklaring en belofte af.

9 Onderzoek geloofsbrieven, advisering en besluitvorming omtrent toelating nieuw benoemde raadsleden en beëdiging (20:08)

Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld bestaande uit de raadsleden mevrouw Kortink (voorzitter), de heer Tijink (lid) en mevrouw
Breukers (lid).

Woordvoerders:
Mevrouw Kortink deelt mee dat de geloofsbrieven en de verdere bij de Kieswet gevorderde stukken van de kandidaat-raadsleden mevrouw Ten
Dam-Koopman, de heer Meijer, de heer Krabbe, de heer Hemmer en de heer Geerdink zijn onderzocht en in orde bevonden. 
De benoemden voldoen aan alle in de Gemeentewet genoemde eisen. De commissie adviseert tot toelating als lid van de raad van de gemeente
Dinkelland. 
De raad beslist unaniem overeenkomstig het advies van de commissie.

Besluit:
De toegelaten raadsleden leggen de eed of verklaring en belofte af overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 Gemeentewet.

Schorsing (20:28)

10 Reacties op collegevorming en collegeprogramma 2014-2018 (21:00)

Woordvoerders:
De fractievoorzitters van de oppositiepartijen PvdA, D66 en VVD voeren kort het woord over de collegevorming en het coalitieprogramma. 
Het coalitieprogramma zal tijdens een latere raadsvergadering inhoudelijk worden besproken.

11 Benoeming leden presidium, leden commissies en vertegenwoordigingen verbonden partijen (21:08)

Als leden van het stembureau worden benoemd de raadsleden mevrouw Kortink (voorzitter), de heer Tijink (lid) en mevrouw Breukers (lid).

raadsvrstl invulling raadsfuncties 2014 -2018.pdf ( versie 1 )
raadsbesl invulling raadsfuncties 2014-2018 .pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevrouw Kortink geeft aan dat met 21 geldige stemmen alle kandidaten unaniem in de diverse gemeentelijke commissies en verbonden partijen
zijn benoemd.

Besluit:
De volgende leden van de algemene raadscommissie leggen overeenkomstig artikel 4 lid 4 van de “Verordening op de algemene
raadscommissie gemeente Dinkelland 2010” de eed of verklaring en belofte af zoals vermeld onder artikel 14 Gemeentewet: de heer Schepers,
de heer Schiphorst, de heer Scholten, de heer Eertman, mevrouw Rutten, mevrouw Demmer-Munster, de heer Munster, de heer Luttikhuis, de
heer Hofmans, mevrouw Mulders, mevrouw Koehorst-Hamers, de heer Slots, de heer Stroot, mevrouw Scholten-Van Benthem, de heer Bos, de
heer Gerrits en de heer Nijmeijer.

12 Voorstel inzake vaststelling nota Extern Veiligheidsbeleid, een veilig Noaberschap! (21:20)

Voorstel:
Het voorstel is:
De nota Extern Veiligheidsbeleid, een veilig Noaberschap! vast te stellen 

Extern Veiligheidsbeleid.pdf ( versie 1 )
raadsvrstl-besl Veiligheidsbeleid.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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13 Voorstel inzake kennisneming van de nota reserves en voorzieningen 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland
(21:20)

Voorstel:
Het voorstel is:
• kennis te nemen van de nota reserves en voorzieningen 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en
• onder voorbehoud van vaststelling van de nota risicomanagement, in te stemmen met de eenmalige voeding van de algemene reserve van de
GR door een gemeentelijke bijdrage naar rato van het Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland. De dekking voor deze gemeentelijke bijdrage vindt
plaats door het binnen de gemeente Dinkelland wegvallende deel van de benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit (algemene reserve)
inzake de verplaatsing van de bedrijfsvoeringsrisico’s naar de GR.

raadsvrstl-besl nota reserves en voorzieningen.pdf ( versie 1 )
nota reserves en voorzieningen.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

14 Voorstel inzake invoering Regeling Bring your own device (21:20)

Voorstel:
Het voorstel is:
De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en (raads)commissieleden gemeente Dinkelland 2010 te wijzigen zoals aangegeven in
het bij dit voorstel behorende ontwerpraadsbesluit.

raadsvrstl-besl Bring your own device.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

15 Voorstel inzake vaststelling actualisatie bestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum (21:21)

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 Bedrijventerrein Ootmarsum, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPBEDRIJVENOMS-0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het
Rapport zienswijzen Bedrijventerrein Ootmarsum van 23 januari 2014 met de bijbehorende bestanden;
2. het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals
verwoord in het Rapport zienswijzen Bedrijventerrein Ootmarsum van 23 januari 2014; 
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774.OOTBPBEDRIJVENOMS-0401.dxf; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het een conserverend plan betreft en er geen kosten in de zin van artikel 6.2.1 Besluit
ruimtelijke ordening zijn;
5. ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in het Rapport zienswijzen Bedrijventerrein
Ootmarsum van 23 januari 2014.

raadsvrstl-besl bedrijventerrein Ootmarsum.pdf ( versie 1 )
bp Bredrijventerrein Ootmarsum rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bp bedrijventerrein Ootmarsum bp kaartje.pdf ( versie 2 )
bp bedrijventerrein Ootmarsum verbeelding.pdf ( versie 2 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

16 Voorstel inzake splitsing grondcomplex Pierik (21:21)

Voorstel:
Het voorstel is:
Het grondcomplex Pierik administratief en financieel te splitsen.

raadsvrstl-besl Pierik.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

17 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum (21:23)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen op het bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum;
2. het bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum (NL.IMRO.1774OOTBPCOMMANDERIE-0402) met inachtneming van artikel 6:19
Algemene wet bestuursrecht op enkele detailonderdelen gewijzigd vast te stellen zonder gebruik te maken van afdeling 3.4. van Algemene wet
bestuursrecht. 

raadsvrstl-besl Commanderie.pdf ( versie 1 )
Commanderie verbeelding.pdf ( versie 1 )
Commanderie Ootmarsum regels.pdf ( versie 1 )
Commanderie Ootmarsum toelichting.pdf ( versie 1 )
gew raadsbesl en addendum Commanderie.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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18 Voorstel inzake harmonisatie huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties (21:28)

Voorstel:
Het voorstel is:
• Met ingang van 1 mei 2014 de voorgestelde werkwijze rondom de huwelijksvoltrekkingen en partnerschappen toepassen; 
• De tarieven uniformeren en de tarieven door de raad laten vaststellen;
• De aangewezen trouwlocaties intrekken, omdat alle plaatsen in de gemeente gelden als trouwlocatie.

raadsvrstl-besl nota harmoniseren huwelijksleges.pdf ( versie 1 )
raadsbesl 2e wijziging legesverordening dinkelland.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dient mede namens de fracties VVD en PvdA een amendement in. Dit amendement is aan de besluitenlijst gehecht. 
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink om als portefeuillehouder over dit onderwerp
het woord te kunnen voeren. 
Na de beraadslagingen draagt de plaatsvervangend voorzitter het voorzitterschap over aan de voorzitter.

Besluit:
Het amendement wordt met 17 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA) en 4 stemmen voor (D66, VVD, PvdA) verworpen.
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

19 Voorstel inzake zienswijze tegen het ontwerp-luchthavenbesluit (stuk volgt) (21:36)

brf getekende versie zienswijze luchthaven.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 3 juni 2014.

De griffier,  De voorzitter,

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