BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 29-11-2016
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
21.30 uur), 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 - 22:30 uur

Vastgesteld op:
20 december 2016

1 Opening

(19:33)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. De voorzitter deelt mee dat de heer
Blokhuis later in de vergadering zal komen. Stemnummer is nummer 15 mevrouw Metz-Bekkers.
De voorzitter deelt mee dat dit de eerste raadsvergadering is op grond van artikel 42 lid 2 Gemeentewet
hetgeen inhoudt dat de hier aanwezige wethouders geen collegebevoegdheden hebben en zij als
burgemeester de beantwoording van vragen aan het college voor haar rekening neemt.
De burgemeester draagt het voorzitterschap derhalve over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw
Kortink-Schiphorst.
2 Vaststelling agenda

(19:35)

agenda 16-nov29.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De agenda wordt aldus vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college

(19:35)

Er is geen informatie vanuit het college.
4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(19:35)

Er zijn geen mededelingen.
5 Vragenhalfuur (19:35)
Mautheffing (CDA).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Geerdink (CDA) stelt een vraag over de eventuele Mautheffing op de Duitse snelwegen.
Burgemeester Bakker beantwoordt de gestelde vraag. De vraag is aan de besluitenlijst gehecht.
6 Open debatronde

(19:43)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.
7 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 25 oktober en 1 november
2016 (19:43)
16-okt25 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
16-nov01 besluitenlijst vervolg raadsvergadering 25 oktober 2016.pdf ( versie 1 )
16-nov01 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 15 november 2016 (19:43)
nov29 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De plaatsvervangend voorzitter deelt mee dat de PvdA-fractie de stuknummers 23 inzake de bibliotheek
Weerselo en 25 inzake de verkeersituatie Achterom in Denekamp heeft aangetekend voor behandeling
tijdens een raadscommissie.
9 Voorstel vaststellen bestemmingsplan Lemseloseschoolweg 14 Weerselo

(19:44)

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 Lemseloseschoolweg
14 Weerselo met identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPLEMSELOSCHW14-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.BUIBPLEMSELOSCHW14.dwg 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.
Lemseloseschoolweg 14 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Lemseloseschoolweg 14 Weerselo.pdf ( versie 1 )
Lemseloseschoolweg 14 landschappelijke inpassing.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

10 Voorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Kerkweg
26 Deurningen (19:44)
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 partiële
herziening Kerkweg 26 Deurningen met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BPBUIKERKWEG26-0401 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.1774.BPBUIKERKWEG26-0401 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. de zienswijzen over te nemen.
bestemmingsplan Kerkweg 26 Deurningen raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Kerkweg 26 Deurningen regels.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Kerkweg 26 Deurningen spec.
toetsingscriteria.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Kerkweg 26 Deurningen verbeelding.pdf ( versie
1)
Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Kerkweg 26 luchtkwaliteitsonderzoek.pdf (
versie 1 )
bestemmingsplan Kerkweg 26 Deurningen.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
11 Voorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Rossum-Noord en beeldkwaliteitsplan
Deeluitwerking Rossum-Noord (19:44)
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 Rossum-Noord met
de identificatiecode NL.IMRO.1774.ROSBPROSSUMNOORD-VG01 met de bijbehorende bijlagen en
bestanden gewijzigd vast te stellen in die zin dat, de bestemming ‘Verkeer’ ter plaatse van de inrit aan de
Thijstraat vier meter in westelijke richting wordt uitgebreid;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode Rossum_Noord2015.dxf 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, eerste lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten. Er is
sprake van een gemeentelijke exploitatie;
4. het beeldkwaliteitsplan Deeluitwerking Rossum-Noord als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te
stellen;
5. in te stemmen met de reactienota zienswijzen en de zienswijzen gedeeltelijk over te nemen.
bestemmingsplan Rossum Noord raadsvrswtl-besl (I16.069477).pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Rossum Noord.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Rossum Noord bijlagen.pdf ( versie 1 )
Reactienota zienswijzen Rossum Noord.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel verkenning mogelijke nieuwe Agenda van Twente

(19:49)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
1. kennis nemen van de evaluatie van de huidige Agenda van Twente;
2. instemmen met een verkenning naar een nieuwe regionale agenda voor Twente, door de
Bestuurscommissie Agenda van Twente van Regio Twente.
Agenda van Twente raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
aanbiedingsbrief Agenda van Twente (I16.070032).pdf ( versie 1 )
Evaluatie Agenda voor een krachtige economie.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
13 Voorstel evaluatie afvalbeleid

(19:56)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
1. Het huidige afvalbeleid voort te zetten, met inachtneming van onderstaande voorstellen;
2. De inzamelfrequentie van het restafval te verlagen naar 1 x per 4 weken en medisch afval 1 x per twee
weken;
3. Een extra GFT container beschikbaar te stellen voor huishoudens tegen betaling eenmalige
bezorgkosten van € 50,-- aan ROVA;
4. Een extra PMD container beschikbaar te stellen voor huishoudens tegen betaling eenmalige
bezorgkosten van € 50,-- aan ROVA;
5. Extra gratis brengvoorziening voor PMD te creëren bij het afvalbrengstation aan de Galvanistraat in
Tubbergen;
6. De ontwikkelingen rond de afvalstoffenheffing voor woonzorggebouwen en het medisch afval vooralsnog
voor kennisgeving aannemen;
7. Extra aandacht te besteden aan voorlichting voor inwoners.
evaluatie afvalinzameling raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
evaluatie afvalbeleid.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Schiphorst (Lokaal Dinkelland) dient mede namens de fractie PvdA een amendement in.
De heer Maathuis (D66) dient een amendement in. De amendementen zijn aan de besluitenlijst gehecht.
De heer Maathuis (D66) trekt zijn amendement in met de aantekening dat de tekst van het amendement
wordt meegenomen bij de raadsbehandeling van de belastingverordeningen.
Besluit:
Het amendement van de fracties Lokaal Dinkelland en PvdA wordt na hoofdelijke stemming verworpen met
11 stemmen tegen (CDA, VVD, Algemeen Belang Dinkelland) en 10 stemmen voor (Lokaal Dinkelland,
PvdA, D66).
Het voorstel wordt na hoofdelijke stemming unaniem aangenomen.
Schorsing

(21:16)

14 Voorstel benoeming lid presidium gemeente Dinkelland

(21:44)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
Te besluiten de heer J.H.J. Meijer te benoemen tot lid van het presidium van de gemeente Dinkelland.
benoeming lid presidium raadsvoorstel-raadsbesluit (I16.073847).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
Er wordt een stembureau ingesteld bestaande uit de raadsleden de heer Severijn (voorzitter), de heer
Geerdink (lid) en de heer Schutte (lid) waarna schriftelijke stemming plaatsvindt.
De voorzitter van het stembureau de heer Severijn deelt mee dat er 21 stemmen zijn uitgebracht waarvan
20 stemmen voor en één stem tegen de benoeming van de heer J.H.J. Meijer tot lid van het presidium van
de gemeente Dinkelland zijn uitgebracht.
Besluit:
De raad besluit overeenkomstig.
15 Voorstel vaststellen tweede Programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland
Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
Het 2e programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland vast te stellen.
2e Programmajournaal raadsvrstl-raadsbesl.pdf ( versie 3 )
2e Programmajournaal 2016 Dinkelland (gewijzigde versie).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) legt een stemverklaring af.
Besluit:
De heer Maathuis (D66) verlaat de vergadering.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
16 Sluiting

(22:27)

De heer Maathuis keert terug in de vergadering.
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 december 2016.
De griffier,

Dhr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

Mevr. I.A. Bakker

(21:49)

