
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 20 FEBRUARI 2018 
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 besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van: 

- 8 januari 2018 
 - 9 januari 2018 

 - 30 januari 2018  
 

8. Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 6 februari 2018 
 

 Hamerstukken: 

 
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Hoofdstraat 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, 
Hoofdstraat 7, Lattrop” met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPHOOFDST7-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.BUIBPHOOFDST7-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, Overesweg 6 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 'Buitengebied, 
Overesweg 6 Weerselo' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPOVERESWEG6-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 o_NL.IMRO.1774.BUIBPOVERESWEG6.dwg 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. 

 

11. Voorstel inzake vaststellen van: 

- het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

gemeente Dinkelland 2018  
- de Verordening op de raadscommissies gemeente Dinkelland 2018   

 Het voorstel is:  
1. tot vaststelling van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad gemeente Dinkelland 2018. 
2. tot vaststelling van de Verordening op de raadscommissies gemeente Dinkelland 2018. 

 

12.  Voorstel inzake vaststellen Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente 

Dinkelland 2018  
 Het voorstel is:  

de Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Dinkelland 2018 vast te stellen 



 

 

 

 
13. Voorstel inzake vaststelling protocol geheimhouding en beslotenheid gemeente Dinkelland 
 Het voorstel is:   
 het Protocol geheimhouding en beslotenheid gemeente Dinkelland vast te stellen.   
 

 Bespreekstukken: 
 

14. Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet ten behoeve van realisering dorpsbieb Weerselo 
 Het voorstel is: 

een krediet van maximaal € 80.000 voor de realisering van de Dorpsbieb Weerselo beschikbaar te 
stellen. 

                                                                                                                                                                                                          
15. Sluiting 


