
 

 

                         
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2019  

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 ingekomen stukkenlijst d.d. 12 november 2019 

 

8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 oktober 2019  

 

9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Rotonde Bisschopstraat-Bornsestraat”  

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  

"Rotonde Bisschopsstraat - Bornsestraat" met de identificatiecode  

NL.IMRO.1774.BUIBPROTONDEBORNST-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.BUIBPROTONDEBORNST-VG01 vast te stellen;  

3. de zienswijzen gedeeltelijk over te nemen. 

 

10. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Denekamp, Hopmanstraat 12”   

 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  

 ‘Denekamp, Hopmanstraat 12’ met de identificatiecode  

NL.IMRO.1774.DENBPHOPMANSTR12-VG01 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.DENBPHOPMANSTR12-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 be-
grepen gronden anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro.  

 4. de zienswijzen gedeeltelijk over te nemen. 
 

11. Voorstel inzake gewijzigd  vaststellen bestemmingsplan “Ootmarsumsestraat 44 Denekamp,  

 Goudkampsweg 15 en Nutterseweg 7 Oud Ootmarsum”  

 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  

 ‘Ootmarsumsestraat 44 Denekamp, Goudkampsweg 15 en Nutterseweg 7 Oud Ootmarsum’  

 met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMARSUMST44-VG01 met de bijbehorende  

 bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;  

 2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen;  

 3. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met  

 identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMARSUMST44-VG01 vast te stellen;  

 4. 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;  

 5. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a  

 Woningwet vast te stellen. 

 

12. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk- 

 Nordhornsestraat”  

 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  

"Denekamp, verleggen gasleiding Kloppendijk-Nordhornsestraat" met de identificatiecode  

NL.IMRO.1774.DENBPKLOPPENDIJK-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.DENBPKLOPPENDIJK-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 be-

grepen gronden anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro.  

 

13. Voorstel inzake gewijizigd vaststellen bestemmingsplan “Father Raatgerstraat 1 Rossum” 

 Het voorstel is:  

 1. het raadsbesluit tot vaststelling d.d. 24 september 2019 in te trekken; 

2. 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  

‘Father Raatgerstraat 1 Rossum’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.ROSBPFATRAASTR1-

VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden opnieuw gewijzigd vast te stellen;  

3. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 

identificatiecode NL.IMRO.1774.ROSBPFATRAASTR1-VG01 opnieuw vast te stellen; 



 

 

4. 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 be-
grepen gronden anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. 
5. het beeldkwaliteitsplan als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet 
vast te stellen. 

 6. de zienswijze niet over te nemen. 
 

14. Voorstel inzake aanvraag verangende nieuwbouw De Zevenster Denekamp 

     Het voorstel is:  

     1. Wij stellen de raad voor om op grond van artikel 3 van de Verordening voorzieningen  

     huisvesting onderwijs gemeente Dinkelland een bedrag van maximaal € 25.000 beschikbaar  

     te stellen aan schoolbestuur Stichting Konot voor planvorming basisschool De Zevenster te  

     Denekamp;  

     2. Dit onder de voorwaarde dat in de planvorming ook de overige primair onderwijs scholen  

     in de kern Denekamp ressorterend onder Konot worden betrokken, waarbij wordt uitgegaan  

     van twee locaties voor het gehele primaire onderwijs in de kern Denekamp. 

 

15. Voorstel inzake gemeentelijke bijdrage Regio Twente 
      Het voorstel is:  
      geen zienswijze in te dienen op het voorgestelde besluit van de Regio Twente om de  

  gemeentelijke bijdrage in 2020 te verhogen in navolging op de eerder genomen besluiten  

  door het algemeen bestuur. 

 
16. Voorstel inzake benoeming lid agendacommissie 
      Het voorstel is:  

Te besluiten de heer M.G. Olde Dubbelink te benoemen tot lid van de agendacommissie van    

de gemeente Dinkelland. 

 

17. Sluiting 

 


