AGENDA RAADSVERGADERING 27 SEPTEMBER 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. 13 september 2022
8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 juli 2022
Hamerstukken:
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Partiële herziening Dorpsstraat 70 Lattrop”
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 ‘Partiele herziening Dorpsstraat 70 Lattrop' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.LATBPERVESTOKONG-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 identificatiecode NL.IMRO.1774.LATBPERVESTOKONG-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 'Beeldkwaliteitsplan Partiele herziening Dorpsstraat 70 Lattrop’ als bedoeld
in artikel 12a Woningwet vast te stellen.
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Brandlichterweg 85 Denekamp en Laagsestraat 38 Oud Ootmarsum”
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,
Brandlichterweg 85 Denekamp en Laagsestraat 38 Oud Ootmarsum" met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPBRNDL85LAAG38-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 identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBRNDL85LAAG38-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 beheer- en onderhoudsplan civieltechnische kunstwerken Dinkelland
Het voorstel is:
1. Kennis te nemen van de voortgang van het proces beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken
Dinkelland;
2. Een benodigd krediet ad. € 96.000,-- beschikbaar te stellen voor de inspectie en het opstellen van een
beheer- en onderhoudsplan. De jaarlijkse kapitaalslasten ten laste brengen van de reserve wegen en
kunstwerken;
3. Een benodigd krediet ad. € 60.000,-- beschikbaar te stellen voor de tijdelijke versteviging van een
tweetal landbouwbruggen over de Hollandergraven en het Dinkelkanaal in het kader van de veiligheid. De
jaarlijkse kapitaalslasten ten laste brengen van de reserve wegen en kunstwerken.
12. Voorstel inzake tussentijdse wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Het voorstel is:
De tussentijdse wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2021 vast te stellen.
Bespreekstukken:
13. Voorstel inzake subsidie antidiscriminatievoorziening Vizier
Het voorstel is:
In te stemmen om per 2022 de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Stichting Vizier de ruimte te
bieden om meer naamsbekendheid te creëren door structureel extra gelden (€4.500 per jaar) toe te kennen.
14. Voorstel inzake ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek
Het voorstel is:
1. Om kennis te nemen van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Achter de Voort, Agelerbroek
en Voltherbroek
2. Om met betrekking tot het ontwerp-PIP Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek de volgende
zienswijze kenbaar te maken:
a. Maximale inspanning door alle betrokken partijen om de gebieden die buiten de begrenzing van Natura2000-gebied liggen niet te laten omvormen van landbouwbestemming naar natuurbestemming, maar
van landbouwbestemming, naar de bestemming agrarische natuurbeheer.
b. Als er na de instandhoudingsperiode van 6 jaar na het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen nog
extra maatregelen getroffen moeten worden om de Natura2000 doelen te realiseren, dan mogen die
maatregelen niet ten koste gaan van de agrarische activiteiten in de nabijheid van het gebied.
c. Maximale inspanning door alle betrokken partijen om samen met de agrariërs te zoeken naar nieuwe
ontwikkelperspectieven en financiële stromen hiervoor om deze te kunnen realiseren.
15. Voorstel inzake ontslag en benoeming lid agendacommissie
Het voorstel is:
1.Mevrouw J.C.M. Paus-Weersink ontslag te verlenen van de agendacommissie van de gemeente Dinkelland.
2.de heer E.H.J. Hemmer te benoemen tot lid van de agendacommissie van de gemeente Dinkelland.
16. Sluiting

