
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. M. Tijink

Tijd:
19:30 uur

Commissiegriffier:
dhr. O.J.R.J. Huitema

Plaats:
Raadzaal

1 Rondvraag (19:33)

Dit agendapunt heeft als doel een korte informatie uitwisseling van actuele 
onderwerpen tussen de commissieleden en de portefeuillehouders. Maximaal twee onderwerpen per fractie.

Voorgestelde procedure:
Raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier en de wethouders Steggink, Zwiep, Stokkelaar en Kleissen

Commissieleden:
Mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), dhr. Hemmer (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Stroot
(PvdA), dhr. Slots (PvdA), mevr. Mulders (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Demmer over het onderwerp NAM afvalwaterinjectie;
-Scholten over het onderwerp slechtzienden-pad Ootmarsum;
-An. ten Dam over het onderwerp alternatief voor Bureau Vrijwilligerswerk;
-Bos over het onderwerp verkeersveiligheid scholieren hoek Berend
Vinckenstraat/Rossummerstraat te Ootmarsum;
-Bos over het onderwerp uitbetaling gelden voedselbank 2014;

Voor de inhoudelijke weergave wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem-RIS.

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Duursma: raad informeren over ontwikkeling alternatieven vrijwilligerswerk;
Weth. Kleissen: signaal verkeersonveiligheid Berend Vinckenstraat/Rossummerstraat door wachtende scholieren overbrengen aan de provincie.

Conclusie en advies:
NVT
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2 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan A1-zone (19:42)

Met de vaststelling van het bestemmingsplan A1-zone wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om een actueel planologisch regiem over het
gemeentelijke grondgebied te hebben en houden. Met dit bestemmingsplan wordt het landelijk gebied ten zuiden van de rijksweg A1
geactualiseerd.

bestemmingsplan A1-zone raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan A1-zone regels en toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan A1-zone verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan A1-zone bijlagen.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan A1-zone reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), dhr. Hemmer (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Stroot
(PvdA), dhr. Slots (PvdA), mevr. Mulders (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Rutjes

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem-RIS.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

3 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum, Denekamperstraat 67 (19:47)

Verzocht is om het pand Denekamperstraat 67-69 en 45f te Ootmarsum te legaliseren ten einde het huidige gebruik van het pand
Denekamperstraat 67-69 en 45f te Ootmarsum te legaliseren. Het gebruik betreft een fitnesscentrum en 150 m2 kantoorruimte.

bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum bijlagen bij regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum bijlage bij toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Denekamperstraat 67 Ootmarsum reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), dhr. Hemmer (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Stroot
(PvdA), dhr. Slots (PvdA), mevr. Mulders (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Rutjes

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem-RIS.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling
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4 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Lemseloseveldweg 5 Weerselo (19:51)

Aan de Lemseloseveldweg 5 te Weerselo is een melkveehouderij gevestigd. 
Om voldoende toekomstperspectieven te bieden voor een financieel gezond bedrijf, 
moet het bedrijf uitbreiden. Daarom is de bouw van een ligboxenstal aangevraagd. De 
nieuwe ligboxenstal ligt deels buiten het bouwvlak. Door een gewijzigde situering van het bouwperceel en het bouwvlak kan planologisch aan de
gewenste stal worden meegewerkt.

bestemmingsplan Lemseloseveldweg 5 Weerselo raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Lemseloseveldweg 5 Weerselo.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Lemseloseveldweg 5 Weerselo verbeelding.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), dhr. Hemmer (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Stroot
(PvdA), dhr. Slots (PvdA), mevr. Mulders (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Rutjes

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem-RIS.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

5 Voorstel inzake vaststelling van de verordeningen Participatiewet 2015 (19:58)

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. Tegelijkertijd worden met
de Wet Maatregelen WWB 2015 wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) ingevoerd.
De Participatiewet schrijft voor dat gemeenten over een aantal zaken nadere regels opstellen in verordeningen. 

participatiewet 2015 verordeningen raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
participatiewet bijlage tegenprestatie naar vermogen.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Zwiep

Commissieleden:
Mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Ag. ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Schiphorst (Lokaal Dinkelland), dhr. Hemmer (CDA), dhr.
Blokhuis (CDA), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66),dhr.
Stroot (PvdA), dhr. Slots (PvdA), mevr. Mulders (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
E. Grunefeld

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem-RIS.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december 2014.

Thema:
Maatschappelijke ondersteuning
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6 Voorstel inzake koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Dinkelland 2014 (20:22)

Het Rijk heeft besloten dat minima met een inkomen van ten hoogste 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm in 2014 eenmalig recht
hebben op een koopkrachttegemoetkoming. Volgens de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens heeft de gemeente Dinkelland de taak
om de koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014 te verstrekken.

koopkrachttegemoetkoming lage inkomens raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
koopkrachttegemoetkoming beleidsregel.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Zwiep

Commissieleden:
Mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Ag. ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Schiphorst (Lokaal Dinkelland), dhr. Hemmer (CDA), dhr.
Blokhuis (CDA), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr.
Stroot (PvdA), dhr. Slots (PvdA), mevr. Mulders (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
E. Grunefeld

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem-RIS.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december 2014.

Thema:
Maatschappelijke ondersteuning

7 Voorstel inzake aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang (20:29)

De Wet markt en overheid voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de Mededingingswet. De wet is tijdelijk en vervalt per 1 juli 2017. Zij reguleert het
verrichten van economische activiteiten door overheden. Met economische activiteiten wordt bedoeld het aanbieden van goederen en diensten
op de markt. De doelstelling van de wet is om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere
ondernemingen.

Wet markt en overheid aanwijzing activiteiten Wet markt en overheid raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Ag. ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), dhr. Hemmer (CDA), dhr.
Blokhuis (CDA), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr.
Stroot (PvdA), dhr. Slots (PvdA), mevr. Mulders (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Huinink

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem-RIS.

Toezeggingen en actiepunten:
Burgemeester Cazemier: 
-raad nader informeren over hoogte vergoeding voor ingebruikgeving afzettingsmaterialen;
-raad nader informeren over de aspecten kostprijs en subsidieverlening bij de verhuur van
maatschappelijk vastgoed.

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december 2014.
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