
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 11 JULI 2017 
Aanvang 19.30 uur 

 
1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 

 

3. Informatie vanuit het college 
 

4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking 
  

5. Vragenhalfuur 
 

6. Open debatronde 

 
7. Ingekomen stukkenlijst d.d. 27 juni 2017 

 
8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Deurningerstraat 38, 

Deurningen 
 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, 
Deurningerstraat 38 met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNINGERSTR38-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.BUIBPDEURNINGERSTR38-VG01.gml 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.  

 

9. Voorstel inzake vaststellen van de Algemene subsidieverordening gemeente Dinkelland 

2018 
 Het voorstel is: 
 de Algemene subsidieverordening gemeente Dinkelland 2018 vast te stellen.  
 

10. Voorstel inzake quickscan Verkeersveiligheid wegen Dinkelland 
 Het voorstel is: 
            -   De quickscan “Verkeersveiligheid wegen Dinkelland” voor kennisgeving aan te nemen. 

- Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om de locaties G (kruispunt 
Nijenkampsweg-Lomanskampstraat), 8 (Haarstraat incl. andere aansluitingen) en I+9 (Bornsestraat incl. 
andere aansluitingen) nader uit te werken en uit te voeren in de periode 2017-2018 en over de locaties 
op de provinciale wegen overleg te voeren met de provincie Overijssel. 

 

11. Voorstel inzake bijstellen taakstellend budget voor renovatie en vernieuwbouw Dorper Esch en 

beschikbaar stellen aanvullend budget  
 Het voorstel is: 

1. Als gevolg van prijsstijgingen in de markt door de aantrekkende economie € 637.000 ex BTW toe te 
voegen aan het taakstellend budget; 
2. Als gevolg van de duurzaamheidsambitie uit het addendum Koers houden € 519.000 ex BTW toe te 
voegen aan het taakstellend budget ten behoeve van het vervangen van de technische installaties in 
het complex en daarbij een aanvullend budget beschikbaar te stellen à € 390.500 ex BTW voor het 
toepassen van extra energiebeperkende duurzaamheidsmaatregelen; 
3. Als gevolg van het bijstellen van het taakstellend budget tot € 6.795.000 ex BTW voor het 
compenseren van prijsstijgingen in de markt en de investering in installaties, het nadelig effect met 
betrekking tot de jaarlijkse kapitaallasten à € 66.000 mee te nemen bij het 
eerstvolgende raadsperspectief. De jaarlijkse lasten van het beschikbaar stellen van het aanvullend 
budget à € 390.500 ex BTW voor de investering in extra energiebeperkende maatregelen wordt 
volledig gecompenseerd door de energiebesparing gedurende de technische levensduur van de 
maatregelen. 

 



 

 

 

12. Voorstel inzake jaarstukken 2016 bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland 

Tubbergen   
 Het voorstel is: 

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2016 Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen met bestemmingsvoorstel – I17.023297; 
2. kennis te nemen van de terugstorting uit de algemene reserve; 
3. kennis te nemen van de inhoud van het accountantsverslag (rapport van bevindingen) 2016.  

 

13.  Voorstel inzake vaststellen van de Jaarstukken 2016 gemeente Dinkelland 
 Het voorstel is: 

De aangeboden jaarstukken 2016 (I17.032497) conform vast te stellen en het voordelige resultaat van € 
1.446.000 als volgt te bestemmen:  
a) toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 394.000; 
b) toevoeging  reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen € 1.052.000. 

 

14. Voorstel inzake aanbestedingstraject accountant (voorstel volgt) 
 

15. Sluiting 


