
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 19 DECEMBER 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. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 november 2017  

 
8. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 5 december 2017 

 
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Lattrop, Dorpsstraat naast 26” 
 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 naast 26" met de identificatiecode NL.IMRO.1774.LATBPDORPSSTRN26-VG01 met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen; 
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.1774.LATBPDORPSSTRN26-VG01 vast te stellen; 
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de 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, van de Wro.  

 

10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Loodijk 2 Saasveld”  
 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, 
Loodijk 2 Saasveld’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPLOODIJK2-VG01 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;  
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPLOODIJK2-VG01 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.  

 

11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Beekdorpweg 6, 8 en 10 Weerselo”  
 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 ‘Bestemmingsplan 
Beekdorpweg 6, 8 en 10 Weerselo’ met de identificatiecode code 
NL.IMRO.1774.BUIBPBEEKDORPWGWLO-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 code NL.IMRO.1774.BUIBPBEEKDORPWGWLO-VG01 vast te stellen; 
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de 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, van de Wro.  

 

12. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Hoofdstraat 12 Lattrop” 
 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, 
Hoofdstraat 12 Lattrop-Breklenkamp" met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPHoofdstr12-VG01 



 

 

met de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen; 
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 

identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPHoofdstr12-VG0 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. 
 

13. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, grensovergang 

Rammelbeek” 
 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, 
grensovergang Rammelbeek’ met de identificatiecode code NL.IMRO.1774.BUIBPGRENSOVERGANG-
VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen; 
2.  op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode code NL.IMRO.1774.BUIBPGRENSOVERGANG- VG01 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; 
4.  de zienswijze(n) gedeeltelijk over te nemen. 

  

14.  Voorstel inzake vaststelling re-integratieverordening Participatiewet gemeente Dinkelland 2017  
 Het voorstel is:  

de “Verordening leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2018” vast te stellen en per 1 augustus 2018 in  
werking te laten treden. 
 

15. Voorstel inzake vaststelling verordening leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2018 
 Het voorstel is:  

de “Verordening leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2018” vast te stellen en per 1 augustus 2018 in 

werking te laten treden. 
 

16. Voorstel inzake verkoop aandelen Vitens Dinkelland 
 Het voorstel is: 

geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen naar aanleiding van het voorgenomen 
collegebesluit tot verkoop van de aandelen Vitens aan de Provincie Overijssel. 

  

17. Voorstel inzake vaststelling verordening op de heffing en invordering van de onroerende  
 zaakbelastingen 2018 
 Het voorstel is: 
 de “Verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen 2018 vast te stellen. 

 
18. Voorstel inzake vaststelling diverse belastingverordeningen 2018 
 Het voorstel is: 
 de belastingverordeningen voor 2018  vast te stellen. 
 

19. Voorstel inzake controleprotocol 2017-2019  en opdrachtbevestiging accountant 2017 
 Het voorstel is: 

- in te stemmen met de opdrachtbevestiging aan de accountant voor de controle van de jaarrekening 
2017, conform bijgevoegde gewaarmerkte bijlage; 

- het controleprotocol 2017-2019 voor de accountantscontrole op de jaarrekening vast te stellen, conform 
bijgevoegde gewaarmerkte bijlage; 

- kennis te nemen van het normenkader 2017, conform bijgevoegde gewaarmerkte bijlage. 

                                                                                                                                                                                                                
20. Sluiting 


