
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:
Loco-gemeentesecretaris dhr. E.M. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 23:00 uur

Vastgesteld op:
31 januari 2017

1 Opening (19:34)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 4 de heer Van
Bree.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 20-12-2016

https://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482258868


2 Vaststelling agenda (19:35)

agenda 16-dec20.pdf ( versie 2 )

Woordvoerders:
De voorzitter stelt voor agendapunt 19 Bespreking rapport Dinkelland bestuurt! van de heer mr. G.J. Jansen
toe te voegen aan de agenda. 
De heer Maathuis (D66) stelt voor de volgende agendapunten die als bespreekstuk geagendeerd staan te
agenderen als hamerstuk:
- agendapunt 11 Voorstel inzake subsidiebeschikking drie planuitwerkingen Ontwikkelopgave
EHS/Natura2000
- agendapunt 12 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Schotbroekweg 2 Denekamp 
- agendapunt 18 Voorstel inzake vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning, Verordening
jeugdhulp en het wijzigen van het Beleidsplan Omzien naar Elkaar.

Besluit:
De raad besluit aldus waarna de agenda wordt vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:36)

Woordvoerders:
De voorzitter doet een mededeling omtrent de huisvesting van statushouders in de Julianaschool in
Denekamp.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:37)

Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:38)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

6 Open debatronde (19:38)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

7 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8 en 29 november
2016 (19:38)

16-nov08 besluitenlijst.pdf ( versie 2 )
16-nov29 besluitenlijst.pdf ( versie 2 )

Woordvoerders:
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink.

Besluit:
De besluitenlijsten worden aldus vastgesteld.

8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 6 december 2016 (19:39)

dec20 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 2 )

Woordvoerders:
De plaatsvervangend voorzitter deelt mee dat de CDA-fractie stuknummer 2 de voortgangsrapportage 2016
Noaberkracht heeft aangetekend voor behandeling tijdens een raadscommissie.

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt aldus vastgesteld.

https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482258921
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5603/2/user.edit.page.html
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482258998
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259059
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259080
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259088
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259096
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5601/2/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5602/2/user.edit.page.html
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259151
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5600/2/user.edit.page.html


9 Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8
Deurningen (19:39)

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 Gammelkeresweg 6-8
te Deurningen met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPGAMMELKERESWG-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen zoals genoemd in
hoofdstuk 3 van de reactienota zienswijzen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPGAMMELKERESWG-VG01 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake
is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.
4. het beeldkwaliteitsplan als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te stellen, in die zin dat de nokhoogte
voor kavel 3 wordt verlaagd naar 9 meter;
5. de zienswijzen gedeeltelijk over te nemen.

bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 bijlagen toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 bijlagen regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Gammelkeresweg 6-8 Deurningen raadsvoorstel-raadsbesluit (I16.071349).pdf (
versie 2 )

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

10 Zienswijze raad op analyse en maatregelen omtrent terugdringen tekort PW
(Partcipatiewet)- budget in het kader van de aanvraag vangnetregeling (19:39)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
De raad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen met betrekking tot de opgestelde
analyse en bijbehorende maatregelen omtrent het terugdringen van het tekort op het Pw-budget ter kennis
te brengen.

Analyse en maatregelen Pw-budget 2016_gemeente Dinkelland.pdf ( versie 1 )
vangnetregeling raadsvoorstel-besluit.pdf ( versie 2 )

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

https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259174
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5555/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5554/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5553/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5551/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5550/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5552/2/user.edit.page.html
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259190
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5558/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5604/2/user.edit.page.html


11 Voorstel inzake subsidiebeschikking drie planuitwerkingen Ontwikkelopgave
EHS/Natura2000 (19:40)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
de gelden die vanuit de provincie Overijssel voor de uitvoering van drie planuitwerkingen in het kader van
Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 ter beschikking worden gesteld te gebruiken voor het doel waarvoor
deze verstrekt worden en deze gelden als zodanig in de gemeentelijke administratie op te nemen.

subsidiebeschikking (I16.073549).pdf ( versie 1 )
Ontwikkelopgave EHS-Natura2000 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 2 )

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

12 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Schotbroekweg 2
Denekamp (19:40)

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,
Schotbroekweg 2, Denekamp met de identificatiecode 
NL.IMRO.1774.BUIBPSCHOTBROEKWG2-0401 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.BUIBPSCHOTBROEKWG2-0401 vast te stellen;
3. Er zijn geen verhaalbare kosten.

bestemmingsplan Schotbroekweg 2 Denekamp toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Schotbroekweg 2 Denekamp planregels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Schotbroekweg 2 Denekamp verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Schotbroekweg 2 Denekamp bijlagen bij toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Schotbroekweg 2 Denekamp bijlagen bij regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Schotbroekweg 2 Denekamp raadsvrstl-besl.pdf ( versie 2 )

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

13 Voorstel inzake vaststellen financiële verordening gemeente Dinkelland 2017 en intrekken
financiële verordening gemeente Dinkelland 2006 (19:40)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
- de financiële verordening Dinkelland 2017, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, vast te stellen; 
- de financiële verordening gemeente Dinkelland, vastgesteld op 30 mei 2006 in te trekken.

Afschrijvingsbeleid gemeente Dinkelland (I16.065325).pdf ( versie 1 )
financiele verordening Dinkelland 2017 raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )

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

https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259208
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5563/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5562/2/user.edit.page.html
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259231
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5568/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5566/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5569/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5565/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5564/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5567/2/user.edit.page.html
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259249
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5571/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5692/1/


14 Voorstel inzake vaststellen van de verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021 en de verordening
BIZ Denekamp 2017-2021 (19:41)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
te besluiten tot vaststelling van de Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021 en Verordening BIZ 
Denekamp 2017-2021.

Dinkelland uitvoeringsovereenkomst Denekamp (I16.074182).pdf ( versie 1 )
Dinkelland uitvoeringsovereenkomst Ootmarsum (I16.074356).pdf ( versie 1 )
Service Level Agreement Dinkelland (16.074183).pdf ( versie 1 )
statuten BIZ Denekamp (I16.074180).pdf ( versie 1 )
statuten BIZ stichting Ootmarsum (I16.074347).pdf ( versie 1 )
BIZ-verordening raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 2 )
BIZ motie (D66).pdf ( versie 1 )
BIZ amendement (D66).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dient een motie en een amendement in. De motie en het amendement zijn aan de
besluitenlijst gehecht.

Besluit:
Na hoofdelijke stemming wordt:
- het amendement met 11 stemmen tegen (CDA, VVD, Algemeen Belang Dinkelland) en 10 stemmen voor
(D66, PvdA, Lokaal Dinkelland) verworpen; 
- het voorstel met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Algemeen Belang Dinkelland) en 2
stemmen tegen (PvdA, D66) aangenomen;
- de motie met 19 stemmen tegen (CDA, Lokaal Dinkelland, VVD, Algemeen Belang Dinkelland) en 2
stemmen voor (D66, PvdA) verworpen.

Schorsing (20:28)

15 Voorstel inzake vaststellen diverse belastingverordeningen 2017 (20:42)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
De navolgende verordeningen vast te stellen:
a. de Verordening afvalstoffenheffing 2017 ;
b. de Verordening rioolheffing 2017;
c. de Verordening forensenbelasting 2017 en
d. de Legesverordening 2017 met bijbehorende tarieventabel.

legestarieven Dinkelland 2016 - 2017 bijlage.pdf ( versie 1 )
belastingverordeningen 2017 raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 2 )
raadsbesluiit legesverordening.pdf ( versie 1 )
raadsbesluit tearieventabel behorend bij de Legesverordening 2017.pdf ( versie 1 )
raadsbesluit verordening forensenbelasting.pdf ( versie 1 )
raadsbesluit verordening rioolheffing 2017.pdf ( versie 1 )
Motie Verklaring omtent het Gedrag.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevrouw An. ten Dam (Lokaal Dinkelland) dient mede namens de fracties CDA, PvdA, Algemeen Belang
Dinkelland en VVD een motie inzake de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in. Deze motie is aan de
besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt unaniem aangenomen.

https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482259280
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5586/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5587/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5588/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5589/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5590/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5585/2/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5672/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5671/1/
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482262091
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482262923
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5593/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5605/2/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5667/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5668/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5669/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5670/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5666/1/user.edit.page.html


Schorsing (20:53)

16 Voorstel inzake vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van de
onroerendezaakbelastingen (OZB) 2017 (21:11)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
de Verordening op de heffing en invordering van de onroerendezaakbelastingen 2017 vast te stellen 

verordening OZB raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 2 )
OZB (D66-PvdA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dient mede namens de fractie PvdA een motie in. De motie is aan de besluitenlijst
gehecht.

Besluit:
Na hoofdelijke stemming wordt:
- het voorstel met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Algemeen Belang Dinkelland) en 2
stemmen tegen (D66, PvdA) aangenomen.
- de motie met 11 stemmen tegen (CDA, Algemeen Belang Dinkelland, VVD) en 10 stemmen voor (D66,
PvdA, Lokaal Dinkelland) verworpen.

17 Voorstel inzake vaststellen van de Bijdrageregeling medisch afval gemeente Dinkelland
2017 (21:26)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
1. De Bijdrageregeling medisch afval gemeente Dinkelland 2017 vast te stellen;
2. De financiële vergoeding voor de bijdrage medisch afval vast te stellen op maximaal € 120,00; 
3. Het drempelbedrag vast te stellen op € 46,00.

Bijdrageregeling medisch afval raadsvoorstel-raadsbesluit (I16.074973).pdf ( versie 2 )
bijdrageregeling medisch afval.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Schiphorst (Lokaal Dinkelland) dient mede namens de fractie PvdA een motie in. De motie is aan
de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt na hoofdelijke stemming met 11 stemmen tegen (CDA, VVD, Algemeen Belang
Dinkelland) en 10 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, D66, PvdA) verworpen.

18 Voorstel inzake vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning, Verordening
jeugdhulp en het wijzigen van het Beleidsplan Omzien naar Elkaar (21:49)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
te besluiten tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017, de Verordening
jeugdhulp 2017 en het gewijzigd beleidsplan Omzien naar Elkaar.

verordening maatschappelijke ondersteuning ca. raadsvoorstel en raadsbesluit.pdf ( versie 2 )

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

https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482263617
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482264663
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5592/2/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5673/1/
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482265611
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5559/2/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5674/1/
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482266964
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5561/2/user.edit.page.html


19 Bespreking Rapport ‘Dinkelland bestuurt! ‘, Onderzoek bestuurscrisis gemeente Dinkelland,
mr. G.J. Jansen, d.d. 14 december 2016 (21:49)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Rapport Jansen Onderzoek bestuurscrisis Dinkelland.pdf ( versie 1 )
Rapport Jansen - persbericht 14-12-16.pdf ( versie 1 )
Verkenner overeenkomst.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De plaatsvervangend voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de voorzitter mevrouw Bakker. 

Besluit:
N.V.T.

De voorzitter concludeert:
- dat de raad kennis neemt van het feit dat naar aanleiding van de (politieke) aanbevelingen uit het rapport
de CDA-fractie de heer W. Lemstra heeft gevraagd als formateur van een nieuw te vormen college te willen
optreden; 
- dat de technische aanbevelingen uit het rapport Jansen via het presidium verder ter hand zullen worden
genomen; het onderwerp "cultuurverandering" zal daarbij worden meegenomen.

20 Sluiting (22:54)

Woordvoerders:
De nestor van de raad, mevrouw Kortink, wenst iedereen goede feestdagen. 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 31 januari 2017.

De griffier,  De voorzitter,

Dhr. O.J.R.J. Huitema Mevr. H.D. Kortink-Schiphorst (plv.)

https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482266986
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5648/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5647/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5649/1/
https://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00209/?risVideoOffset=1482270862
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