
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. Mr. R.S. Cazemier

Griffier:
dhr. G.H.M. Flinkers

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), 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. G.F.A.J. Krabbe (Lokaal Dinkelland)

Aanwezig van het college:
gemeentesecretaris dhr. A.B.A.M. Damer alsmede 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:
22:30 uur

Vastgesteld op:
9 september 2014

1 Opening (19:34)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Krabbe. Stemnummer is
nummer 15 de heer Kienhuis.

2 Vaststelling agenda (19:35)

Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:37)

Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:37)

Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:37)

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) stelt een vraag over de openingstijden van het politiebureau tijdens de vakantieperiode. De voorzitter draagt het
voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink en beantwoordt de vraag waarna mevrouw Kortink het voorzitterschap
weer overdraagt aan de heer Cazemier. 

De heer Tijink stelt vragen over het bestuursakkoord Samen werkt beter. Wethouder Kleissen beantwoordt de gestelde vragen. 

De heer Brand stelt een vraag over de begroting van de Veiligheidsregio. De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend
voorzitter mevrouw Kortink en beantwoordt de gestelde vragen waarna mevrouw Kortink het voorzitterschap weer overdraagt aan de heer
Cazemier.

6 Open debatronde (19:54)

Hievoor zijn geen onderwerpen ingediend.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 10 juni 2014 (19:54)

jun24-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juni 2014 (19:54)

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake Jaarstukken 2013 gemeente Dinkelland (19:54)

Voorstel:
Het voorstel is:
De jaarstukken 2013 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.

raadsvrstl-besl jaarstukken Dinkelland 2013.pdf ( versie 1 )
jaarstukken 2013.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Van Bree voert als voorzitter van de auditcommissie het woord.

Besluit:
De raad besluit z.h.s. met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) en 1 stem tegen (D66) overeenkomstig het voorstel.

Schorsing (20:48)

10 Voorstel inzake Voorjaarsbericht 2014 (21:05)

Voorstel:
Het voorstel is:
Het voorjaarsbericht 2014 vast te stellen.

raadsvrstl-besl Voorjaarsbericht 2014.pdf ( versie 1 )
Voorjaarsbericht 2014.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) en 1 stem tegen (D66) overeenkomstig het voorstel.

11 Voorstel inzake programmabegroting 2015 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (22:22)

Voorstel:
Het voorstel is:
Kennis te nemen van de programmabegroting 2015 van Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

raadsvrstl-besl begroting 2015 Noaberkracht - voor samenvoegen.pdf ( versie 1 )
Programmabegroting 2015 GR versie 22042014.pdf ( versie 1 )

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

12 Voorstel inzake ontwerpbegrotingen 2015 gemeenschappelijke regelingen (22:22)

Voorstel:
Het voorstel is:
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2015 van de gemeenschappelijke regelingen Crematoria Twente, Stadsbank Oost Nederland en Top
Craft BV/WOT af te zien van het indienen van een zienswijze.
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2015 van de Regio Twente en hierop een zienswijze in te dienen

raadsvrstl-besl begrotingen 2015 gemeenschappelijke regelingen.pdf ( versie 1 )
begroting 2015 Crematoria Twente.pdf ( versie 1 )
begroting 2015 Stadsbank.pdf ( versie 1 )
begroting 2015 Regio Twente.pdf ( versie 1 )
begroting 2015 Regio Twente bijlage.pdf ( versie 1 )
begroting 2015 WOT Top-Craft.pdf ( versie 1 )

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

13 Sluiting (22:31)

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 9 september 2014.

De griffier,  De voorzitter,

dhr. G.H.M. Flinkers dhr. Mr. R.S. Cazemier
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