
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) (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. Metz-
Bekkers (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. 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, dhr. J.G.A.
Kleissen alsmede loco-gemeentesecretaris
dhr. E.M. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 21:50 uur

Vastgesteld op:
1 november 2016

1 Opening (19:32)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 7 mevrouw
Breukers.

2 Vaststelling agenda (19:33)

agenda 16-sep20.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De agenda wordt aldus vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:33)

Woordvoerders:
Wethouder Zwiep informeert de raadsleden over de huisvesting van statushouders. De heer Severijn (PvdA)
stelt hier een aanvullende vraag over die door wethouder Zwiep wordt beantwoord.
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4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:35)

Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:36)

diefstalpreventie bedrijventerreinen (VVD).pdf ( versie 1 )
NAM (Lokaal Dinkelland).pdf ( versie 2 )

Woordvoerders:
De heer Tijink (VVD) stelt een vraag over diefstalpreventie op bedrijventerreinen. Burgemeester Bakker en
wethouder Kleissen beantwoorden de vraag. 
Mevrouw Vrijkorte stelt een vraag over de afvalwaterinjecties door de NAM. Wetouder Steggink
beantwoordt de gestelde vraag. 
De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht.

6 Open debatronde (19:54)

Voorstel:
Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

7 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van: 28 juni 2016, 11 juli 2016
en 12 juli 2016 (19:56)

besluitenlijst 16-jun28.pdf ( versie 1 )
16-jul11 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
besluitenlijst raad 16-jul12.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijsten worden aldus vastgesteld.

8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 6 september 2016 (19:56)

sep20 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De voorzitter deelt mee dat de fractie Lokaal Dinkelland de stuknummers 44, 45, 46 en 47 over het LOG
Hondeveldsweg heeft aangetekend voor behandeling tijdens een raadscommissie.

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt aldus vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Wismanweg 7
Deurningen (19:57)

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,
Wismanweg 7 Deurningen (2) met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPWISMANWEG7-0401 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.BUIBPWISMANWEG7-0401 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het
verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins
verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro.

bestemmingsplan Wismanweg 7 Deurningen raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Wismanweg 7 Deurningen bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00205/?risVideoOffset=1474392957
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00205/?risVideoOffset=1474392967
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5432/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5433/2/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00205/?risVideoOffset=1474394087
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00205/?risVideoOffset=1474394182
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5411/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5412/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5413/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00205/?risVideoOffset=1474394196
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5415/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00205/?risVideoOffset=1474394226
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5386/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5385/1/user.edit.page.html


10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Deurningen, Hoofdstraat 38 (19:57)

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 Deurningen,
Hoofdstraat 38 met de identificatiecode NL.IMRO.1774.DEUBPHOOFDSTRAAT38-0401 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.DEUBPHOOFDSTRAAT38-0401 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het
verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins
verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro.

bestemmingsplan Hoofdstraat 38 Deurningen raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Hoofdstraat 38 Deurningen.pdf ( versie 1 )

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

11 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Postweg 5 en 7
Saasveld (19:58)

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,
Postweg 5 en 7 Saasveld met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWEG5EN7-VG01 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.BUIBPPOSTWEG5EN7-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.

Postweg 5-7 bestemmingsplan raadsvrsl-besl.pdf ( versie 1 )
Postweg 5-7 Saasveld bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )

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

12 Voorstel opnieuw activeren rijks- en provinciale gelden voor Volkshuisvesting (19:58)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
De rijks- en provinciale gelden die bij het rekeningresultaat 2015 zijn vrijgevallen en toegevoegd aan de
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, weer te
activeren voor de begrotingspost Volkshuisvesting.

FinancieringVolkshuisvesting raadsvoorstel - besluit (I16 059270).pdf ( versie 1 )
FinancieelOverzichtRijksgeldenBLS-BWS (I16.060022).pdf ( versie 1 )
FinancieelOverzichtProvinciegeldBinnenstedelijk (I16.060021).pdf ( versie 1 )
beschikking provincie subsidievaststelling (I16.060450).pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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13 Voorstel vaststelling bestemmingsplan Ootmarsum Stadsweide (19:58)

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 Ootmarsum,
Stadsweide met de identificatiecode NL.IMRO.1774.OOTBPSTADSWEIDE-VG01 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 o_NL.IMRO.1774.OOTBPSTADSWEIDE-VG01.dwg vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen
verhaalbare kosten zijn;
4. de zienswijze(n) niet over te nemen.

Stadsweide Ootmarsum bestemmingsplan raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Stadsweide Ootmarsum bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )
Stadsweide Ootmarsum reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
ontwerp-bestemmingsplan Stadsweide spreekrecht mevr. Temmink.pdf ( versie 1 )

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

14 Voorstel vaststelling nota Minimabeleid 2016 (19:59)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
De nota minimabeleid 2016, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

Minimabeleid raadsvoorstel - raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Nota minimabeleid Dinkelland.pdf ( versie 1 )
Armoedemonitor 2015 gemeente Dinkelland.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevrouw Breukers (CDA) dient mede namens de fracties PvdA en D66 een amendement in. 
Mevrouw Vrijkorte (Lokaal Dinkelland) dient een amendement in. De amendementen zijn aan de
besluitenlijst gehecht. 
Mevrouw Vrijkorte (Lokaal Dinkelland) en de heer Brand (VVD) leggen een stemverklaring af.

Besluit:
Het amendement van de fracties CDA, PvdA en D66 wordt met 19 stemmen voor (CDA, PvdA, D66, Lokaal
Dinkelland) en 2 stemmen tegen (VVD) aangenomen.
Het amendement van de fractie Lokaal Dinkelland wordt met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA,
PvdA, D66) en 2 stemmen tegen (VVD) aangenomen. 
Het voorstel wordt met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, PvdA, D66) en 2 stemmen tegen (VVD)
aangenomen.

Schorsing (21:16)

Schorsing (21:41)

15 Sluiting (21:46)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur waarna ze het ambtsgebed uitspreekt.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 1 november 2016.

De griffier,  De voorzitter,

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