
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 26 JANUARI 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 raadsvergaderingen van 1 december 2015 en  

15/21 december 2015  
 

8. Ingekomen stukkenlijst d.d. 12 januari 2016 
 

 Hamerstukken: 
 

9. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Lattrop, Dorpsstraat 91 
 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 “Lattrop, 
Dorpsstraat 91” met de identificatiecode NL.IMRO.LATBPDORPSSTRAAT91-0301 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen; 

2- Op grond van artikel 1.2.4 van het Bro de digitale ondergrond met identificatiecode 
0_NL.IMRO.1774.LATBPDORPSSTRAAT91-0401.dwg vast te stellen; 

3- In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, 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 Wro.   

 

10. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Tilligte, Wiemselweg 5  
 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 Tilligte, 
Wiemselweg 5' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPWiemselweg5-0401 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen in die zin dat een bestaande tweede bedrijfswoning 
positief wordt bestemd; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode o_NL.IMRO.1774.BUIBPWiemselweg5-0401 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen 
sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro. 
 

11. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Nutterseweg-Spölmanweg  
Oud-Ootmarsum 

 Het voorstel is: 
Het bestemmingsplan Nutterseweg-Spölmanweg Oud Ootmarsum gewijzigd vast te stellen. 
Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen verhaalbare kosten zijn. Het algemene 
beeldkwaliteitsplan behorend bij het Rood voor Rood-beleid van toepassing te verklaren voor het perceel 
aan de Spölmanweg (ong), de locatie voor de RvR-woning. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bespreekstukken: 
 

12. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan De Weeldbaan 1 te Rossum 
 Het voorstel is: 
 Het bestemmingsplan De Weeldbaan 1 te Rossum vast te stellen. 

Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen verhaalbare kosten zijn als bedoeld in artikel 6.2.4, 
onderdelen b t/m f van het Bro. 

 
13. Voorstel inzake vaststelling Beleidsnota inbreidingslocaties gemeente Dinkelland 2016 
 Het voorstel is: 

Vast te stellen de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte “Beleidsnota 
inbreidingslocaties 2016” 

 

14. Voorstel inzake lidmaatschap rekenkamercommissie 
 Het voorstel is: 

Het raadsbesluit van 24 april 2014 betreffende de benoeming van de leden van de 
rekenkamercommissie voor wat betreft de benoeming van raadscommissielid de heer E.H.J. Schepers 
te herroepen en raadslid mevrouw M.C. Metz-Bekkers te benoemen tot lid van de 
rekenkamercommissie van de gemeente Dinkelland. 

 

15. Voorstel inzake lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap presidium Twenteraad 
 Het voorstel is: 

Een raadslid af te vaardigen als lid van het presidium van de Twenteraad en een raadslid af te 
vaardigen als plaatsvervangend lid. 

 

16. Afscheid raadslid de heer Bijen 
 

17. Sluiting 


