AGENDA RAADSVERGADERING 13 MAART 2018
Aanvang 19.30 uur
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Informatie vanuit het college

4.

Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

5.

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 februari 2018

6.

Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 27 februari 2018

7.

Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Brandlichterweg ongenummerd Denekamp en
Laagsestraat 72 Oud Ootmarsum”
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 “Brandlichterweg
ongenummerd Denekamp en Laagsestraat 72 Oud Ootmarsum” met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWEGONG-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd
vast te stellen;
2. 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.
3. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te
stellen.

8.

Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Beekdorpweg
9-11 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,
partiele herziening Beekdorpweg 9-11 met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBEEKDORP9EN11VG01 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 Saasveld_Beekdorpweg9_11ond.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 jo. artikel 6.2.1a, aanhef en
onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 6.2.4, onderdelen b
t/m f, van het Bro.

9.

Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Lattrop herziening Kraakenhof”
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,
herziening Kraakenhof" met de identificatiecode NL.IMRO.1774.LATBPKRAAKENHOFHER-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.LATBPKRAAKENHOFHER-VG01 vast te stellen.

10.

Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Dorpsstraat 7 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,
Dorpsstraat 7 Lattrop-Breklenkamp’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPDORPSSTR7-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.BUIBPDORPSSTR7-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;
4. de ingediende zienswijze niet over te nemen.

11.

Voorstel kennis te nemen van de Evaluatie Regeling Regio Twente
Het voorstel is:
1. Kennis te nemen van het evaluatierapport en de daarin opgenomen aanbevelingen;
2. Niet in te stemmen met de in de evaluatie genoemde aanbeveling 4.1 (Bijlage 1, pagina 4);
3. Een zienswijze over de evaluatie in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Regio Twente door
toezending van dit raadsbesluit met bijbehorend raadsvoorstel.

12.

Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

13.

Instellen commissie van onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden

14.

Sluiting

Het voorstel is:
toestemming te verlenen tot het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen.

