
 
 

 

                         
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 30 NOVEMBER 2021 

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. 16 november 2021 

 
8. Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 26 oktober en 9 november 2021 

 

9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Ossendijk 4 en Bornsedijk 9 Deurningen” 
Het voorstel is: 

1. om 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, Os-

sendijk 4 en Bornsedijk 9 Deurningen’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPOSSEN4BORNSE9-
OW01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen; 

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identifi-

catiecode NL.IMRO.1774.BUIBPOSSEN4BORNSE9-OW01 vast te stellen; 
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Deurningerstraat 5 Weerselo, 1e herzie-

ning” 

Het voorstel is: 
1.    om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Be-

sluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
Deurningerstraat 5, Weerselo, 1e herziening’ met de identificatiecode 

NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNSTR5HZ1-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast 

te stellen; 
2.    om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identi-

ficatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNSTR5HZ1-VG01 vast te stellen; 
3.    om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
 

 

 
 



 
 

11. Voorstel inzake vaststellen Visie Laadinfrastructuur Duurzame Mobiliteit 2021-2025 

Het voorstel is: 
1 Vast te stellen de Visie Laadinfrastructuur Duurzame Mobiliteit 2021-2025.  

2 Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Overijssel voor het realiseren 
en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte. 

 

12. Voorstel inzake vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften 2021 
Het voorstel is: 

1. Vast te stellen de Verordening behandeling bezwaarschriften 2021. 
2. In te trekken de (vorige) Verordening behandeling bezwaarschriften. 

 
13. Voorstel inzake accountantscontrole 2021 en 2022 

Het voorstel is: 

1. In te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant voor de controle van de jaarrekening 
2021 

2. Het controleprotocol 2021 vast te stellen 
3. Kennis te nemen van het normenkader 2021 

4. Het derde en laatste optiejaar 2022 uit het contract met de accountant te lichten 

5. De verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording 2022 van het college vast te stellen 
op 3% 

6. De rapportagegrens voor de rechtmatigheidsverantwoording 2022 van het college vast te stellen op € 
50.000 

 
14. Voorstel inzake septembercirculaire gemeentefonds en rekenmodel 

Het voorstel is: 

1. het resultaat voor de jaarschijf 2021 te wijzigen in de begroting 2021 en 
2. de resultaten voor de jaarschijven 2022 tot en met 2026 te betrekken bij het overdrachtsdocu-

ment/perspectiefnota 2023. 
 

15. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Ootmarsum, Timmusweg 11” 

Het voorstel is: 
1. om 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 ‘Bestemmingsplan 
Ootmarsum Timmusweg 11’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.OOTBPTIMMUSWEG-VG01 met de 

bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen; 

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identifi-
catiecode NL.IMRO.1774.OOTBPTIMMUSWEG-VG01 vast te stellen; 

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. om ten aanzien van de ingediende zienswijze te beslissen conform de conclusies verwoord in de 'Reac-

tienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Ootmarsum Timmusweg 11'' 
 

16. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan "Almelosestraat 68, hotelappartementen" 

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 ‘Almelosestraat 68, 
hotelappartementen’ met de identificatiecodeNL.IMRO.1774.OOTBPALMELOSEST68-VG01 met de bijbeho-

rende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatie-
code NL.IMRO.1774.OOTBPALMELOSEST68-VG01 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. de zienswijzen voor een gedeelte over te nemen. 

 
 



 
 

17. Voorstel inzake vaststellen “Verordening BIZ Ootmarsum 2020-2026” 

Het voorstel is: 
Vast te stellen de "verordening BIZ Ootmarsum 2022-2026" 

 
18. Voorstel inzake implementatie Ijslandse Preventie Model 

Het voorstel is: 

1. Vanaf 1 januari 2022 deel te nemen aan het traject van het Trimbos- en het Nederlands Jeugdinstituut 
voor de implementatie van het IJslandse Preventie Model. 

2. De totale implementatiekosten (voor 4 jaar) van € 372.000 beschikbaar te stellen en deze kosten voor 
een bedrag van € 336.000 te dekken uit de resterende extra incidentele middelen jeugd en voor € 36.000 

uit de reserve corona middelen. 
 

19. Voorstel inzake verzoek zienswijze op voorgenomen begrotingswijzigingen 2022 inzake Public Health 

Jeugd en prenataal huisbezoek 
Het voorstel is: 

1. Kennis te nemen van de raadsbrief van het algemeen bestuur Openbaar Lichaam Gezondheid d.d. 29-
9-2021 met betrekking tot de voorgenomen begrotingswijzigingen Public Health Jeugd en prenataal huis-

bezoek van het programma Publieke Gezondheid. 

2. Geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijzigingen Public Health Jeugd en prena-
taal huisbezoek van het programma Publieke Gezondheid. 

   
20. Sluiting 

 
 

 
 
 


