
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. M. Tijink (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)

Afwezig (m.k.):
Dhr. A.P.M. Maathuis (D66),  dhr. B.J. Brand
(VVD)  

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 - 22:30 uur

Vastgesteld op:
20 september 2016

1 Opening (19:35)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen
van de heren Maathuis en Brand. Stemnummer is nummer 7 mevrouw Breukers.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 28-06-2016

http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467135326


2 Vaststelling agenda (19:37)

agenda 16-jun28.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De voorzitter deelt mee dat bij agendapunt 11 Voorstel in te stemmen met de uitgangspunten
Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer in Dinkelland met tussenkomst van het presidium een
gewijzigd voorstel voorligt. Met het vaststellen van deze agenda wordt het voormalige raadsvoorstel en
concept-raadsbesluit vervangen door het nu voorliggende raadsvoorstel en concept-raadsbesluit en vervalt
tevens het tijdens de raadsvergadering van 24 mei 2016 ingediende amendement van de fractie Lokaal
Dinkelland.

Besluit:
De agenda wordt aldus vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:38)

Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:38)

Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:38)

jun28 sociale woningbouw (Lokaal Dinkelland).pdf ( versie 1 )
jun28 kamerbrief-over-indicatieve-bestedingsruimte-woningcorporaties (bijlage).pdf ( versie 1 )
jun28 overzicht-indicatieve-bestedingsruimte (bijlage2).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevrouw Metz (Lokaal Dinkelland) stelt vragen over de bestedingsruimte van woningbouwcorporaties.
Wethouder Steggink beantwoordt de gestelde vragen.

6 Open debatronde (19:47)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

7 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 mei 2016 (19:47)

16-mei24 concept besluitenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 14 juni 2016 (19:48)

16-jun28 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De voorzitter deelt mee dat de fractie PvdA stuknummer 10 benchmark 2015 van Wecycle Zoetermeer en
stuknummer 17 raadsbericht 2016-73 over het afvalbeleid hebben aangetekend voor behandeling in een
raadscommissie.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467135442
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5307/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467135491
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467135500
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467135511
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5335/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5336/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5337/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467136043
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467136051
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5334/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467136081
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5306/1/


9 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tipweg 3 / Noordijkeresweg 8
Saasveld (19:49)

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 Tipweg
3/Noordijkeresweg 8 Saasveld met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BPBUITipweg3-0401 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen in die zin dat de verbeelding als volgt wordt
gewijzigd:
• locatie voor het bijbehorende bouwwerk voor de bestaande woning op het bouwperceel Tipweg 3 wordt
verplaatst naar de westelijke zijde;
• de bestemming Bos-natuur nabij de erfscheiding van de percelen Tipweg 1 en Tipweg 3 wordt verlegd;
• het bouwperceel Tipweg 1 aan de achterzijde wordt verruimd, ter voorkoming dat dit bouwperceel in twee
plangebieden valt is dit bouwperceel in zijn geheel opgenomen;
de planregels als volgt worden gewijzigd:
• aanvulling artikel 6.3 met lid c;
• aanpassing van artikel 6.2.3 lid a;
• aanvulling artikel 6.4.1 met lid j;
• aanvulling met artikel 9.2;
• aanvulling met artikel 10
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.1774.BPBUITipweg3-0401 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 van de Woningwet, behorend bij het vastgestelde Rood
voor Rood beleid Gemeente Dinkelland 2015, van toepassing te verklaren op het perceel Tipweg 3
Saasveld.

bestemmingsplan Tipweg 3 - Noordijkeresweg 8 Saasveld raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Tipweg 3 - Noordijkeresweg 8 Saasveld.pdf ( versie 1 )

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467136153
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5293/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5292/1/user.edit.page.html


10 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Het Spikkert, tweede fase (19:52)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

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 Het Spikkert, tweede
fase met de identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPHETSPIKKERT-0402 met de bijbehorende bijlagen en
bestanden gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen in de reactienota;
2. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPHETSPIKKERT-0402 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
omdat er sprake is van een gemeentelijke grondexploitatie;
4. het beeldkwaliteitsplan Het Spikkert Weerselo als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te stellen;
5. de zienswijzen gedeeltelijk over te nemen.

bestemmingsplan Spikkert raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Spikkert 2e fase.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Spikkert 2e fase regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Spikkert 2e fase verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Spikkert 2e fase reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De heer Severijn legt een stemverklaring af waarna de raad zonder hoofdelijke stemming unaniem
overeenkomstig het voorstel besluit met inachtneming van de toezegging dat aan woningbouwvereniging
Mijande wordt verzocht om cijfers m.b.t. sociale woningbouw aan de raadsleden ter beschikking te stellen.

11 Voorstel in te stemmen met de uitgangspunten Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer
in Dinkelland (20:11)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
in te stemmen met de navolgende uitgangspunten voor Toekomstbestendig en Toegankelijk vervoer in
Dinkelland:
1. Inwoners krijgen toegang tot de maatwerkvoorziening vervoer als zij fysiek of mentaal niet in staat zijn
zichzelf te vervoeren of dit niet kunnen regelen (en niet kunnen leren). Zoals nu ook het geval is, zal er een
eigen bijdrage gaan gelden en er een maximum gesteld worden aan het gebruik;
2. Voor de huidige indicaties geldt dat deze voor een groot deel na dossieronderzoek overgaan. Voor
degenen die nu al langer dan 12 maanden geen gebruik gemaakt hebben van de Regiotaxipas wordt in
samenspraak met de desbetreffende inwoner deze voorziening beëindigd. Mochten zij alsnog de
voorziening willen behouden dan zal een consulent van Team Ondersteuning & Zorg een
keukentafelgesprek met deze inwoner aangaan om de situatie in kaart te brengen. 
3. De inwoners met een indicatie waarvan de vervoersbehoefte niet goed in beeld is, zullen tussen 1
oktober 2016 en 1 maart 2017 een keukentafelgesprek krijgen zodat uiterlijk 1 maart 2017 alle inwoners
met een indicatie voor vervoer weten waar ze aan toe zijn per 1 juli 2017.
4.Het college geeft aan de ambtelijke organisatie de opdracht actief mee te denken met initiatieven uit de
samenleving op het gebied van vervoer.

raadsvrstl-besluit toekomstbestendig vervoer def.pdf ( versie 1 )

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467136324
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5291/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5290/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5289/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5288/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5287/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467137495
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5313/1/


12 Voorstel inzake vaststelling 1e Programmajournaal 2016 (20:21)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
het 1e programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland vast te stellen.

1e Programmajournaal 2016 raadsvrstl.pdf ( versie 1 )
1e Programmajournaal 2016.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevr. An. ten Dam (Lokaal Dinkelland) dient namens de fractie Lokaal Dinkelland een motie in m.b.t. de
toekomsttplannen van de Dorper Esch.

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem overeenkomstig het voorstel.
Mevr. Ag. ten Dam (Lokaal Dinkelland) legt een stemverklaring af.
De motie van de fractie Lokaal Dinkelland over de toekomstplannen van de Dorper Esch wordt met 10
stemmen tegen (CDA, VVD, PvdA en 1 stem van Lokaal Dinkelland) en 9 stemmen voor (Lokaal
Dinkelland) verworpen.

Schorsing (20:47)

Schorsing (21:54)

13 Sluiting (22:29)

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,  De voorzitter,

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467138116
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5279/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5280/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467139663
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467143645
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00202/?risVideoOffset=1467145771
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