
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. R.S. Cazemier

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.
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. 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. N.G.H.
Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. J.H.J. Meijer
(Lokaal Dinkelland), dhr. A.H.J. Schutte
(Lokaal Dinkelland), mevr. S.C.M. Vrijkorte
(Lokaal Dinkelland), mevr. H.D. Kortink-
Schiphorst (Lokaal Dinkelland)

Afwezig (m.k.):
dhr. E.A. van Bree (CDA), mevr. A.M.T. ten
Dam (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 - 21:30 uur

Vastgesteld op:
23 februari 2016

1 Opening (19:36)

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen
van mevrouw An. ten Dam en de heer Van Bree. Stemnummer is nummer 14 mevrouw Metz.

2 Vaststelling agenda (19:37)

agenda 16-jan26.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) geeft aan bij agendapunt 12 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan De
Weeldbaan 1 te Rossum een stemverklaring te willen geven.

Besluit:
De agenda wordt aldus vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 26-01-2016
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3 Informatie vanuit het college (19:42)

Woordvoerders:
Wethouder Duursma informeert de raad over de stand van zaken rondom SWOD.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:43)

Woordvoerders:
Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:43)

Voorstel:
Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

6 Open debatronde (19:43)

Woordvoerders:
De heer Geerdink (CDA) verlaat de vergadering. 
De heer Blokhuis (CDA) heeft hiervoor het onderwerp glasvezelaanleg buitengebied aangemeld. Tevens
dient de CDA-fractie hierover een motie in. Het onderwerp en de motie zijn aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie wordt unaniem aangenomen.

7 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 1 december 2015 en 15/21
december 2015 (20:13)

De heer Geerdink (CDA) komt terug in de vergadering.

dec01 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
15-dec15 besluitenlijst deel 1.pdf ( versie 1 )
15-dec15 besluitenlijst deel 2 (dec21).pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 12 januari 2016 (20:14)

2016-jan26 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Stuknummers 14 en 39 worden via het presidium geagendeerd voor behandeling tijdens een
raadscommissie waarna de ingekomen stukkenlijst wordt vastgesteld.
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9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Lattrop, Dorpsstraat 91 (20:15)

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 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.

bestemmingsplan Dorpsstraat 91 Lattrop raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
BP Lattrop Dorpsstraat 91 pdf vaststelling.pdf ( versie 1 )

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

10 Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Tilligte, Wiemselweg 5 (20:15)

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 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.

bestemmingsplan Wiemselweg 5 Tilligte raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
ontwerp-bestemmingsplan Wiemselweg 5 Tilligte.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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11 Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Nutterseweg-Spölmanweg Oud-
Ootmarsum (20:15)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
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.

bestemmingsplan Nutterseweg-Spolmanweg raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Nutterseweg-Sp&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ouml;lmanweg Oud Ootmarsum
toelichtingregels.pdf ( versie 1 )
Nutterseweg-Spolmanweg Oud Ootmarsum verbeelding Spolmanweg.pdf ( versie 1 )
Nutterseweg-Spolmanweg Oud Ootmarsum verbeelding Nutterseweg.pdf ( versie 1 )

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

12 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan De Weeldbaan 1 te Rossum (20:16)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

bestemmingsplan De Weeldbaan Rossum raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
De Weeldbaan 1 Rossum ontwerp-bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) legt een stemverklaring af.

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

13 Voorstel inzake vaststelling Beleidsnota inbreidingslocaties gemeente Dinkelland
2016 (20:23)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Vast te stellen de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Beleidsnota inbreidingslocaties
2016.

beleidsnota inbreidingslocaties raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Beleidsnota inbreidingslocaties.pdf ( versie 1 )
BeleidsnotaInbreidingslocatiesStroomschema.pdf ( versie 1 )
Inbreidingslocaties Nota vastgesteld 29 maart 2011.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit met 18 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, D66) en 1 stem tegen (PvdA)
overeenkomstig het voorstel.
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14 Voorstel inzake lidmaatschap rekenkamercommissie (20:48)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

Rekenkamercommissielid rdvstl-rb 2016.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld bestaande uit de raadsleden de heer Blokhuis
(voorzitter), de heer Severijn (lid) en de heer Maathuis (lid) waarna schriftelijke stemming plaatsvindt.

Besluit:
Na een korte schorsing van de vergadering deelt de voorzitter van de commissie van onderzoek de heer
Blokhuis mee dat de raad unaniem overeenkomstig het voorstel heeft besloten.

15 Voorstel inzake lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap presidium
Twenteraad (20:55)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

Regiopresidium rdvstl-raadsbesl.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld bestaande uit de raadsleden de heer Blokhuis
(voorzitter), de heer Severijn (lid) en de heer Maathuis (lid) waarna schriftelijke stemming plaatsvindt.

Besluit:
Na een korte schorsing van de vergadering deelt de voorzitter van de commissie van onderzoek de heer
Blokhuis mee dat de raad met 16 stemmen voor, voor mevrouw An. ten Dam tot lid van het presidium van
de Twenteraad heeft besloten. 

Besluitvorming m.b.t. plaatsvervangend lid zal plaatsvinden in de volgende raadsvergadering.

16 Afscheid raadslid de heer Bijen (21:14)

Woordvoerders:
Burgemeester Cazemier dankt de heer Bijen voor zijn inzet als raadslid en fractievoorzitter en biedt hem
namens de gemeente Dinkelland een afscheidscadeau aan. Vervolgens voert de heer Bijen het woord.

17 Sluiting (21:28)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 23 februari 2016.

De griffier,  De voorzitter,
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dhr. O.J.R.J. Huitema dhr. R.S. Cazemier
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