BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 11-07-2016
Vergaderingsgegevens
Voorzitter:
Mevr. I.A. Bakker

Griffier:
Dhr. G.H.M. Flinkers

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) (vanaf
19.30 uur), mevr. R.E.M. Breukers (CDA), dhr.
E.H.J. Hemmer (CDA), 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. MetzBekkers (Lokaal Dinkelland), dhr. J.G.J.
Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. P.G.B.
Schiphorst (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. KortinkSchiphorst (Lokaal Dinkelland)

Aanwezig van het college:
Dhr. A.B.J. Steggink, mevr. J.B.M. ZwiepRosens, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila, mevr.
C.M.E. Duursma-Wigger, dhr. J.G.A.
Kleissen alsmede loco-gemeentesecretaris
dhr. E.M. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 22:20 uur

Vastgesteld op:
20 september 2016

1 Opening

(19:30)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 9 de heer
Maathuis.

2 Vaststelling agenda

(19:32)

16-jul11 agenda.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) stelt voor agendapunt 9 Voorstel inzake vaststelling Woonvisie 2016+ aan te
houden en dus agendapunt 9 af te voeren.
De voorzitter deelt mee dat bij agendapunt 11 Voorstel inzake Centrumontwikkeling Weerselo met
tussenkomst van het presidium een gewijzigd raadsvoorstel en concept-besluit voorligt. Met het vaststellen
van deze agenda wordt het voormalige raadsvoorstel en concept-raadsbesluit vervangen door het nu
voorliggende raadsvoorstel en concept-raadsbesluit.
Besluit:
Het voorstel van de heer Severijn wordt met 4 stemmen voor (PvdA, D66, VVD) en 17 stemmen tegen
(Lokaal Dinkelland, CDA) verworpen waarna de agenda aldus wordt vastgesteld.
3 Informatie vanuit het college

(19:37)

Er is geen informatie vanuit het college.
4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(19:38)

Woordvoerders:
Mevr. An. ten Dam (lid presidium Twenteraad) voert het woord over de Agenda van Twente.
5 Vragenhalfuur (19:40)
Dinkelland Werkt! (VVD) (jul11).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Brand (VVD) stelt vragen over het onderwerp Dinkelland Werkt! Wethouder Zwiep beantwoordt de
gestelde vragen.
De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht.
6 Open debatronde

(19:50)

Bezuiniging MST
r&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ouml;ntgenf
oto&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#039;s.p
df ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Schutte (Lokaal Dinkelland) heeft hiervoor het onderwerp bezuiniging MST aangemeld. Tevens
dient de fractie Lokaal Dinkelland hier mede namens de CDA-fractie een motie over in. Het onderwerp en
de motie zijn aan de besluitenlijst gehecht.
Besluit:
De motie wordt unaniem aangenomen.
7 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 juni 2016 (20:09)
16-jun14 concept-besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 28 juni 2016 (20:11)
jul11 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling Woonvisie 2016+

(20:11)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
De Woonvisie 2016+ vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde ontwerp-nota
Woonvisie 2016+ raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Dinkellandwoonvisie2016+Leeswijzer.pdf ( versie 1 )
Woonvisie 2016+.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Kienhuis (Lokaal Dinkelland) dient namens de fractie Lokaal Dinkelland een motie in. Deze motie
is aan de besluitenlijst gehecht.
De heer Severijn (PvdA) verlaat de vergadering.
Besluit:
De raad besluit met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 1 stem tegen (D66)
overeenkomstig het voorstel.
De motie Leegstand wordt met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 1 stem tegen (D66)
aangenomen.
10 Voorstel inzake vaststelling Nota grondbeleid 2016 (20:50)
Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
De Nota Grondbeleid 2016 vast te stellen
Nota grondbeleid raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Nota Grondbeleid 2016.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem overeenkomstig het voorstel.
De heer Severijn (PvdA) keert terug in de vergadering.
Schorsing

(20:51)

11 Voorstel inzake Centrumontwikkeling Weerselo

(21:07)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
in te stemmen met de inhoud van het document Samen aan de slag met Centrumontwikkeling Weerselo;
de kansenkaart en het handelingskader voor verdere uitvoering.
Hiermee stelt de raad de basisaanpak, doelstellingen en kaders van de centrumontwikkeling vast en geeft
hij het college de opdracht binnen dit kader de centrumontwikkeling samen met de inwoners van Weerselo
nader vorm te geven.
Centrum Weerselo raadsvrstl-besl 2.pdf ( versie 1 )
Handelingskader Centrumontwikkeling Weerselo.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake kennis te nemen van de Programmabegroting 2017
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (21:22)
Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
Kennis te nemen van de programmabegroting 2017 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen.
Programmabegroting 2017 Noaberkracht.pdf ( versie 1 )
begroting 2017 Noaberrkacht raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dient een motie betreffende het weerstandsvermogen in. De motie is aan de
besluitenlijst gehecht.
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem overeenkomstig het voorstel.
De motie over het weerstandsvermogen wordt met 2 stemmen voor (D66, PvdA) en 19 stemmen tegen
(Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) verworpen.
13 Voorstel plaatsvervangend griffier (22:11)
Voorstel:
Het voorstel is:
1. de heer G.H.M. Flinkers per 9 augustus 2016 ontslag te verlenen als eerste plaatsvervangend
griffier van Dinkelland;
2. de functie van de heer mr. L.J.H. Engelbertink van tweede plaatsvervangend griffier per 9
augustus 2016 te wijzigen in eerste plaatsvervangend griffier van Dinkelland.
plv. griffier raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De voorzitter en mevr. Agnes ten Dam (Lokaal Dinkelland) voeren het woord en danken de heer Flinkers
voor zijn werk als plaatsvervangend griffier.
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
14 Sluiting

(22:18)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur waarna ze het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 20 september 2016.
De griffier,

Dhr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

Mevr. I.A. Bakker

