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12 A
Intentieovereenkomst Openluchtmuseum Ootmarsum

Voorgesteld raadsbesluit
I.
kennis te nemen van de intentieovereenkomst d.d. 15 februari 2019 en ter zake geen wensen of
bedenkingen kenbaar te maken;
II.
uit te spreken dat met deze intentieovereenkomst de motie d.d. 29 januari 2019 is uitgevoerd en
derhalve het college op te roepen het hoger beroep tegen de uitspraak van de Kantonrechter d.d. 18 februari
2018 in te trekken
Samenvatting van het voorstel
Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de intentieovereenkomst die op 15 februari 2019 is gesloten
tussen de gemeente Dinkelland en de Stichting Openluchtmuseum Ootmarsum (OLM). Tevens wordt de
raad voorgesteld uit te spreken dat met het sluiten van deze overeenkomst de motie die de raad op 29
januari 2019 over dit onderwerp heeft aangenomen is uitgevoerd.
Aanleiding voor dit voorstel
De aanleiding voor dit voorstel wordt gevormd door de motie, met als onderwerp Openluchtmuseum
(OLM) die de raad op 29 januari 2019 unaniem heeft aangenomen.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Een juridisch kader voor OLM en gemeente om gezamenlijk een succesvol traject naar privatisering in gang
te zetten.
Argumentatie
Er is al geruime tijd sprake van een verschil van inzicht tussen het bestuur van de
Stichting Openluchtmuseum Ootmarsum en het college van Dinkelland over verschillende aspecten van de
zakelijke relatie tussen beide partijen. Dit heeft geleid tot een juridische procedure.
De raad heeft op 29 januari 2019 bij motie ons college opgeroepen om het gesprek aan te gaan met OLM,
met als doel:
I.
samen met het OLM te komen tot een samen gedragen privatiseringsproces, dat wordt begeleid
door een samen aan te wijzen onafhankelijke derde;
II.
het samen opstellen van een lijst van gemeenschappelijke uitgangspunten, gericht op een
gezamenlijk tevredenstellend resultaat;
Verder heeft de raad in de motie uitgesproken - als de doelen sub I en sub II gerealiseerd zijn - bereid te zijn
het college op te roepen het hoger beroep in te trekken.
Met de nu voorliggende intentieovereenkomst meent ons college bereikt te hebben dat de motie is
uitgevoerd en dat het hoger beroep kan worden ingetrokken. Uw raad wordt voorgesteld dit te bevestigen
door vaststelling van bijgevoegd ontwerpbesluit.
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Datum:
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26 februari 2019
12 B
Intentieovereenkomst Openluchtmuseum Ootmarsum

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 februari 2019, nr. 12 A;

gelet op het bepaalde in artikel 169 vierde lid van de gemeentewet;
B E S L U I T:
I.
kennis te nemen van de intentieovereenkomst d.d. 15 februari 2019 en ter zake geen wensen of
bedenkingen kenbaar te maken;
II.
uit te spreken dat met deze intentieovereenkomst de motie d.d. 29 januari 2019 is uitgevoerd en
derhalve het college op te roepen het hoger beroep tegen de uitspraak van de Kantonrechter d.d. 18 februari
2018 in te trekken;
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2019
De raadsgriffier,

De voorzitter,

