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1. Zienswijze op initiatiefvoorstel D66 openbare toiletvoorzieningen 
 
Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel (D66) met betrekking tot openbare toiletvoorzieningen in de 
openbare ruimte wordt de volgende zienswijze aangewend.  
 
Uitgangspunten van het initiatiefvoorstel 
 
In het initiatiefvoorstel beschrijft D66 dat er een grote behoefte is aan openbare toiletvoorzieningen in de 
openbare ruimte van Ootmarsum en Denekamp. De toiletvoorzieningen zouden met name in het belang van 
het toerisme worden gerealiseerd. Het College van Dinkelland adviseert de gemeenteraad de volgende 
overwegingen in ogenschouw te nemen met betrekking tot de aangeleverde wensen en behoeften uit het 
initiatiefvoorstel van D66. 
 

- Gemeente Dinkelland beschikt niet over openbare toiletvoorzieningen in de openbare ruimte, maar 
wel over meerdere toiletten in openbare gebouwen waaronder in bibliotheken en in het 
gemeentehuis in Denekamp. De voorzieningen zijn gratis toegankelijk, gebruiksvriendelijk en 
hygiënisch.  

- Gemeente Dinkelland ondervindt geen klachten van inwoner, toerist of dagrecreant over het 
ontbreken van openbare toiletvoorzieningen in de openbare ruimte.  

- Gemeente Dinkelland ondervindt geen klachten van ondernemers of via ondernemersverenigingen 
over het gebruik van het toilet bij onze lokale (toeristische) ondernemers door toeristen. 
Ondernemers binnen de centra - en in dit specifieke geval met name de horeca - van Ootmarsum en 
Denekamp hebben een gastvrije houding en weigeren geen gasten voor enkel een toiletbezoek. Het 
ruime aanbod horeca verspreid door beide kernen biedt hierdoor voldoende mogelijkheden voor een 
gratis en gebruiksvriendelijk toiletbezoek. Hier komt bij dat het toiletbezoek vervolgens veelal een 
aanleiding is voor een consumptie bij de ondernemer.  

- Niet alleen Gemeente Dinkelland maar ook Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland 
ondervindt bij haar VVV-locaties in Ootmarsum en Denekamp geen klachten van toeristen over het 
ontbreken van openbare toiletvoorzieningen in beide kernen.   

- Specifiek voor Ootmarsum is het centrum met haar beschermd historisch stadsgezicht een erg 
belangrijke toeristisch pijler. Het aanleggen van openbare toiletvoorzieningen in de openbare ruimte 
binnen of naast het historisch centrum van Ootmarsum kan een afbreukrisico voor de uitstraling van 
het centrum met zich mee brengen. 

 
Bevinding 
 
Gebaseerd op de bovenstaande punten, concludeert het College dat er momenteel geen directe prioriteit of 
aanleiding is voor de aanleg van openbare toiletvoorzieningen in de openbare ruimte in het kader van 
toerisme.  
 
Alternatief 
 
Onlangs heeft de Gemeente Losser een vergelijkbaar initiatief voor openbare toiletvoorzieningen afgewezen. 
Het initiatief werd met name afgewezen op basis van het financieel kader. De aanleg en het onderhoud van 
dergelijke voorzieningen brengen immers hoge kosten met zich mee. De Gemeente Losser wil nu via 
alternatieven aandacht besteden aan de vindbaarheid van openbare toiletvoorzieningen o.a. door middel van 
bestaande apps en websites. Het College van Dinkelland wil dergelijke alternatieven bespreekbaar maken.  
 

 



 

 

2. Toevoeging naar aanleiding van amendement D66 
 
Het College ondersteunt het amendement ingediend door D66 op 13 november jl.  
 
De gevraagde € 5.000,- wordt opgenomen in de begroting van 2019. Het college gaat ervan uit dat de 
bedoeling uit het amendement leidend is en stelt voor om te komen met een plan van aanpak.   
Het College adviseert de middelen in te zetten om aandacht te vragen, onder met name ondernemers, om de 
gastvrijheid bij bestaande openbare toiletvoorzieningen te vergroten en de vindbaarheid te verbeteren. Het 
College ziet hierin de mogelijkheid om samen te werken met ondernemersverenigingen en Stichting Toeristisch 
Ondernemersfonds Dinkelland. Wie de uitvoering zal verzorgen dient nog in samenspraak te worden bepaald.  
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