
 
 

 

                         
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 8 MAART 2022 

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. 22 februari 2022 

 
8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2022 

 

9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Frensdorferweg 7-9 en Kerkweg 27” 
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, 

Frensdorferweg 7-9 en Kerkweg 27’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPFRENSKERKWG27-
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 identifica-

tiecode NL.IMRO.1774.BUIBPFRENSKERKWG27-VG01 vast te stellen; 
3.    in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 

4.Gelet op de overeenstemming tussen aanvrager en indiener zienswijze wordt in afwijking van het ODT-
advies de woning geplaatst conform de overeenkomst. 

 
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Denekamp, Ootmarsumsestraat 15” 

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 ‘‘Denekamp, Oot-

marsumsestraat 15’’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.DENBPOOTMRSMSTR15-VG01 met de bijbe-
horende 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.DENBPOOTMRSMSTR15-VG01 vast te stellen; 
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 

4. om zienswijze(n) niet over te nemen. 
 

 

 
 



 
 

11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Brandlichterweg 87 Denekamp 1e herziening 

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, 
Brandlichterweg 87 Denekamp 1e herziening’ met de identificatiecode 

NL.IMRO.1774.BUIBPBRNDLW87HZ-VG01 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 identi-
ficatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBRNDLW87HZ-VG01vast te stellen; 

3.    om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

12. Voorstel inzake plan van aanpak transitie Omgevingswet 
Het voorstel is: 

• In te stemmen met het plan van aanpak werken met de omgevingswet 

• Voor de incidentele kosten uit dit plan een krediet beschikbaar te stellen van € 440.000 zijnde de rijks-
vergoeding van de uitvoeringskosten Omgevingswet. 

• De structurele kosten voorlopig in te schatten op € 50.000 en deze kosten te betrekken bij de komen-
de P&C documenten 

 

13. Voorstel inzake volledige verzelfstandiging Stichting ’t Hoge Vonder Deurningen 
Het voorstel is: 
1. In te stemmen met volledige verzelfstandiging van Sporthal 't Hoge Vonder in Deurningen door de 
jaarlijkse subsidieverplichting af te kopen, zoals opgenomen in bijgevoegde vaststellingsovereenkomst; 

2. Een krediet ter hoogte van € 700.890 beschikbaar te stellen in de vorm van een eenmalige subsidie, 
welke wordt aangewend voor de verbouwing van de sporthal te Deurningen; 

3. In te stemmen met het actualiseren van de erfpachtovereenkomst; 

4. In te stemmen met het omvormen van de bestaande lening naar een aflossingsvrije lening met een 
hoofdsom van € 200.000 en een jaarlijks rentepercentage van 2%; 

5. In te stemmen met het afboeken van € 11.168 op de bestaande lening in verband met het omvormen 
van deze lening; 

6. Voor €712.058 van het krediet als dekking een beroep te doen op de Reserve Incidenteel Beschikbare 

Algemene Middelen. 
  

14. Voorstel inzake motie inzameling oud papier 
Het voorstel is: 

de inzameling van het oud papier en karton door de verenigingen en scholen te continueren; 

2.    de opbrengst OPK na aftrek van de containerkosten uit te betalen aan de verenigingen en scholen; 
3.    een garantieprijs te blijven bieden van € 60 per ton. 

 
15. Voorstel inzake vaststellen verordening tot eerste wijziging OZB 

Het voorstel is: 
Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging op de heffing en de invordering van onroerende-

zaakbelastingen 2022 

 
16. Voorstel inzake aanpassing afstemmingsverordening 

Het voorstel is: 
1. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dinkelland 2022, vast te stellen. 

2. De Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Dinkelland in te trekken 

 
17. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Bornsestraat 19-19a Weerselo” 

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, 



 
 

Bornsestraat 19-19a Weerselo’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBORNSESTR19-VG01 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 identi-

ficatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBORNSESTR19-VG01 vast te stellen; 
3.    om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

18. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Ootmarrsum, Koggelsteeg 4” 
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 ‘Ootmarsum, 

Koggelsteeg 4’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.OOTBPKOGGELSTEEG4-VG01 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 identi-

ficatiecode NL.IMRO.1774.OOTBPKOGGELSTEEG4-VG01 vast te stellen; 
3.    om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
19. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Weerselo, Vicarieweg 5” 

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 ‘Weerselo, Vicarie-

weg 5’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPVICARIEWEG5-VG01 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.WEEBPVICARIEWEG5-VG01 vast te stellen; 

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
20. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Rood voor Rood Grotestraat 54 Rossum 

en Ottershagenweg 28 Lattrop-Breklenkamp” 
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, 
RvR Grotestraat 54 Rossum en Ottershagenweg 28 Lattrop- Breklenkamp’ met de identificatiecode 

NL.IMRO.1774.BUIBPRVRGRO54OTT28-VG01 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 identi-

ficatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPRVRGRO54OTT28-VG01 vast te stellen; 

3.    om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4.    om het beeldkwaliteitsplan Buitengebied, RvR Grotestraat 54 Rossum en Ottershagenweg 28 Lattrop- 

Breklenkamp als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te stellen. 
 

21. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Rood voor Rood Wittebergweg 24, 
Braakweg 12, Nutterseweg 9 en Koninksweg ong.” 

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, RvR 

Wittebergweg 24, Braakweg 12, Nutterseweg 9 en Koninksweg ong" met de identificatiecode 
NL.IMRO.1774.BUIBPWITTEBWEG24EA-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 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.BUIBPWITTEBWEG24EA-VG01 vast te stellen; 
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 

4. de Rood voor Rood ontwerpbeeldkwaliteitsplannen voor de nieuw te bouwen woningen, als bedoeld 
als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet, vast te stellen. 

 
22. Voorstel inzake oprichting Regionaal Energie Bedrijf REB-NOT 



 
 

Het voorstel is: 

Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om: 
1. Een Regionaal Energiebedrijf Noordoost Twente (REB-NOT) op te richten samen met andere gemeen-

ten en een aantal Lokale Energie Initiatieven (LEI’s); 
2. Deel te nemen in de rechtspersoon REB-NOT voor een periode van vijf jaar; 

3. In te stemmen met de concept-statuten en concept-ledenovereenkomst; 

4. Subsidie te verlenen aan het REB-NOT voor de jaren 2022 en 2023, van € 1 per inwoner per jaar; 
5. Het subsidie voor 2022 en 2023 in 2022 in één keer ten laste brengen van de programmagelden duur-

zaamheid (26.606 inwoners × €2 = €53.212); 
6. In het 2e halfjaar van 2024 een tussentijdse evaluatie uit te laten voeren en deze voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 
Geen wensen of bedenkingen in te dienen op dit voorgenomen besluit. 

 

23. Voorstel inzake garantstelling voor duurzame energieopwekking van REB NOT 
Het voorstel is: 

1. De coöperatie Regionaal Energiebedrijf Noordoost Twente (REB-NOT) en de daarin deelnemende co-
operaties, stichtingen en verenigingen aan te wijzen als door de gemeenteraad ‘goedgekeurde partij’ op 

de invulling van de publieke taak in de zin van de Wet Fido en de Nota Geldleningen en garantstellingen; 

2. Garant te staan voor leningen op projecten die voortkomen uit het REB-NOT; 
3. Garantstellingsaanvragen, cumulatief boven € 1 miljoen ter besluitvorming voor te leggen aan de ge-

meenteraad; 
4. In 2024 de uitvoering van de garantstellingen te evalueren en voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
24. Voorstel inzake vaststellen beleidsnotitie “Lokaal eigendom” 

Het voorstel is: 

1. De beleidsnotitie lokaal eigendom bij grootschalige hernieuwbare energieopwekking vast te stellen; 
2. Deze beleidsnotitie te integreren in het nog op te stellen beleid met betrekking tot het realiseren van 

grootschalige hernieuwbare energieopwekking. 
 

25. Voorstel inzake benoeming lid rekenkamercommissie 

Het voorstel is: 
1. de heer Jelle Kort te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie; 

2.de heer Jelle Kort vanuit praktische overwegingen de eed of verklaring en belofte af te laten leggen  in 
één van de drie deelnemende gemeenten. 

   
26. Sluiting 

 
 

 

 
 


