
 
 

 

                         
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 31 JANUARI 2023 

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. 17 januari 2023 
 

8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 december 2022  

 
Hamerstukken: 

 
9. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Morsweg 5 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 Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

Morsweg 5 Weerselo’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPMORSWEG5-VG01 met de bijbeho-
rende 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.BUIBPMORSWEG5-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) gedeeltelijk over te nemen. 
 

10. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Denekamp Oost” 
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 Oost’ 

met de identificatiecode NL.IMRO.1774.DENBPDENOOST-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestan-

den 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.DENBPDENOOST-VG01 vast te stellen; 
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;  

4. het beeldkwaliteitsplan ‘’Woningbouw Denekamp Oost’’ als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 

12a Woningwet vast te stellen; 
5. om zienswijzen niet over te nemen. 



 
 

 

 
11. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Vollenhoekweg 16”  

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, 

Vollenhoekweg 16’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BPBUIVOLLNHKWG16-VG01 met de bijbeho-
rende 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 identi-
ficatiecode NL.IMRO.1774.BPBUIVOLLNHKWG16-VG01 vast te stellen; 

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

12. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Denekamp, hoek Grotestraat-Ootmarsumse-

straat”  
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 ‘Denekamp, 

Hoek Grotestraat Ootmarsumsestraat’ met de identificatiecode 

NL.IMRO.1774.DENBPHKGRSTROOTMSTVG01 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 identi-
ficatiecode NL.IMRO.1774.DENBPHKGRSTROOTMSTVG01 vast te stellen; 

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

13. Voorstel inzake vaststellen beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Dinkelland 

Het voorstel is: 
Vast te stellen de "beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Dinkelland.” 

 
14. Voorstel inzake vaststellen gewijzigde begroting 2023 Noaberkracht 

Het voorstel is: 

1. Kennis te nemen van de begroting 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht. 
2. Op deze begroting 2023 geen zienswijze in te dienen. 

 
Bespreekstukken: 

 

15. Voorstel inzake ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Lemselermaten 
Het voorstel is: 

1. Om kennis te nemen van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Lemselermaten en al dan niet 
een zienswijze in te dienen op deze PIP. 

 
16. Voorstel inzake mutatie lid auditcommissie 

Het voorstel is: 

De heer J.S. Poffers ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie en de heer M.F. Dik benoemen tot 
lid van de auditcommissie 

 
17. Sluiting 

 
   

 
 

 

 
 


