
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
Mevr. I.A. Bakker

Griffier:
Dhr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
Dhr. R.M. Severijn (PvdA), 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. A.P.M. Maathuis (D66), dhr.
J.H.J. Meijer (Algemeen Belang Dinkelland),
mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Algemeen
Belang Dinkelland), dhr. B.J. Brand (VVD),
dhr. M. Tijink (VVD), dhr. G.F.A.J. Krabbe
(Lokaal Dinkelland), mevr. M.C.F. Metz-
Bekkers (Lokaal Dinkelland), dhr. J.G.J.
Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. P.G.B.
Schiphorst (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-Wigger alsmede loco-
gemeentesecretaris dhr. E.M. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 20:20 uur

Vastgesteld op:
29 november 2016

6 Open debatronde (19:30)

okt25 Brookhuis Ootmarsum (D66).pdf ( versie 1 )
okt25 LOG (PvdA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De voorzitter heropent de raadsvergadering van 25 oktober 2016. 
De heer Meijer (Algemeen Belang Dinkelland) keert terug in de vergadering. 
De voorzitter deelt mee dat sinds de aanvang van de schorsing sprake is van de volgende nieuwe feiten: 
- de ontslagbrief van wethouder Kleissen is ontvangen 
- de raadsleden mevrouw Agnes ten Dam en de heer Henk Meijer gaan als zelfstandige fractie Algemeen
Belang Dinkelland verder. Zij hebben daar formeel mededeling van gedaan aan de voorzitter van de raad.

7 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2016 (19:34)

16-sep20 concept besluitenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijst wordt aldus vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 01-11-2016

http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478025055
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5485/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5486/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478025240
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5479/1/


8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 11 oktober 2016 (19:34)

16-okt25 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De voorzitter deelt mee dat de PvdA-fractie stuknummer 21 raadsbericht 2016-100 beantwoording
schriftelijke vragen fractie PvdA Woonvisie 2016+ heeft aangetekend voor behandeling tijdens een
raadscommissie.

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt aldus vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Bornsestraat 51 Saasveld (19:34)

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,
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.

bestemmingsplan Bornsestraat 51 Saasveld raadsvrstl-besl (I16.065068).pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Bornsestraat 51 Saasv.pdf ( versie 1 )

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

10 Voorstel vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 (19:35)

Type Agendapunt:
hamerstuk

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

Verordening Ondergrondse Infrastructuur raadsvrstl-besl (I16.064057).pdf ( versie 1 )
Nadere regels AVOI 2016.pdf ( versie 1 )
Schadevergoedingsregeling AVOI 2016 (I16.065374).pdf ( versie 1 )
zienswijzen AVOI Twentesteden (I16.065375).pdf ( versie 1 )
zienswijzen Schadevergoedingsregeling Twentesteden (I16.065590).pdf ( versie 1 )

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478025259
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5478/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478025287
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5449/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5448/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478025303
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5458/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5457/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5456/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5455/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5454/1/


11 Voorstel evaluatie bezorging reisdocumenten en rijbewijzen (19:35)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
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.

Evaluatie bezorging documenten Dinkelland raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Resultaten enquete bezorgen documenten (I16.060718).pdf ( versie 1 )

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

13 Voorstel opdrachtbevestiging en controleprotocol rekeningwerk accountant (19:35)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
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.

controleprotocol en opdrachtbevestiging accountant raadsvrstl-besl (I16.068631).pdf ( versie 1 )
Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016 (I16.069248).pdf ( versie 1 )
Normenkader Dinkelland 2016 (I16.069247).pdf ( versie 1 )
opdrachtbevestiging controleopdracht.pdf ( versie 1 )

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478025322
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5460/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5459/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478025347
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5482/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5483/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5481/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5480/1/


12 Voorstel in te stemmen met het Meerjaren Onderhoudsprogramma Wegen en Civiele
Kunstwerken (19:36)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.
• 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.

Meerjaren Onderhoudsprogramma raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Toelichting MOP Dinkelland.pdf ( versie 1 )
MOP collegebesluit 27 september 2016.pdf ( versie 1 )
MOP collegebesluit 8 september 2016.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dient mede namens de fracties CDA, PvdA, VVD en Lokaal Dinkelland een
amendement in. Dit amendement is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem over het geamendeerde voorstel.

14 Voorstel mutatie lid algemene raadscommissie gemeente Dinkelland (20:06)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

mutatie raadscommissielid VVD-fractie (raadsvrstl-raadsbesl) I16.068951.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Er wordt een stembureau ingesteld bestaande uit de raadsleden mevrouw Vrijkorte (voorzitter), mevrouw
Breukers en de heer Maathuis waarna schriftelijke stemming plaatsvindt. 
De voorzitter van het stembureau mevrouw Vrijkorte deelt mee dat er 21 stemmen zijn uitgebracht waarvan
20 stemmen voor en één stem tegen de benoeming van de heer Kluvers tot lid van de algemene
raadscommissie van de gemeente Dinkelland zijn uitgebracht.

Besluit:
De raad besluit overeenkomstig waarna de heer Kluvers in handen van de voorzitter de eed aflegt.

15 Sluiting (20:16)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478025365
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5453/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5452/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5451/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5450/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478027206
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5484/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00216/?risVideoOffset=1478027801


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 29 november 2016.

De griffier,  De voorzitter,

Dhr. O.J.R.J. Huitema Mevr. I.A. Bakker
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