AGENDA RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 2016
Aanvang 19.30 uur

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Informatie vanuit het college

4.

Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

5.

Vragenhalfuur

6.

Open debatronde

7.

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2016

8.

Ingekomen stukkenlijst d.d. 11 oktober 2016
Hamerstukken:

9.

Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Bornsestraat 51 Saasveld

10.

Voorstel vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016

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,
Bornsestraat 51, Saasveld’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBORNSESTR51SV-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 NL.IMRO.1774.BUIBPBORNSESTR51SV-0401 vast te stellen;
3. Er zijn geen verhaalbare kosten.

Het voorstel is:
de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 (AVOI 2016) vast te stellen.

11.

Voorstel evaluatie bezorging reisdocumenten en rijbewijzen
Het voorstel is:
Kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie bezorging reisdocumenten;
In te stemmen met het structureel invoeren van de bezorging van de reisdocumenten en
rijbewijzen;

In te stemmen met het aan de burger de keuze te laten tussen persoonlijk afhalen van de documenten
op het gemeentehuis of bezorging tegen een vergoeding.



Bespreekstukken:

12.

Voorstel in te stemmen met het Meerjaren Onderhoudsprogramma Wegen en Civiele
Kunstwerken
Het voorstel is:
In te stemmen met de uitgangspunten voor het Meerjaren onderhoudsplan wegen/kunstwerken en
daarmee
o in te stemmen met de gehanteerde categorisering in structuurelementen
o te kiezen voor scenario 3b waarbij beeldkwaliteit C wordt toegepast voor alle wegen, met
uitzondering van de Centra (B) en HotSpots (B) en voetpaden in woongebieden (B)
o kennis te nemen van de bijbehorende effecten en risico’s

Een structurele verhoging van het budget voor onderhoud wegen met € 500.000 te betrekken bij
het opstellen van de begroting 2017 en dit als uitgangspunt te hanteren in de nog vast te stellen
beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen.

Een structurele verhoging van het budget voor onderhoud kunstwerken met € 50.000 te betrekken
bij het opstellen van de begroting 2017 en dit als uitgangspunt te hanteren in de nog vast te stellen
beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen.




13.

In te stemmen met een eenmalige dotatie van € 1.000.000,-- in de voorziening “Onderhoud
Infrastructuur Dinkelland” om onvoorziene omstandigheden in de komende jaren te kunnen
opvangen.

Voorstel opdrachtbevestiging en controleprotocol rekeningwerk accountant



Het voorstel is:
Het controleprotocol 2016 (inclusief normenkader) voor de accountantscontrole op de jaarrekening
2016 van de gemeente Dinkelland vast te stellen;
In te stemmen met de opdrachtbevestiging aan de accountant voor de controle van de jaarrekening
2016.

14.

Voorstel mutatie lid algemene raadscommissie gemeente Dinkelland

15.

Sluiting

Het voorstel is:
1. de heer B.J.M. Munster ontslag te verlenen uit zijn functie als lid van de algemene raadscommissie
gemeente Dinkelland.
2. de heer G.J. Kluvers te benoemen tot lid van de algemene raadscommissie van de gemeente
Dinkelland.

