
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. M. Tijink

Tijd:
19:30 - 12:55 uur

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

Plaats:
Raadzaal

1 Rondvraag (19:34)

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, Duursma en Kleissen (weth. Stokkelaar is wegens vakantie afwezig)

Commissieleden:
dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Mentink (CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr.
Van Bree (CDA), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Bos (D66),
dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Brand over het onderwerp leerplichtambtenaar en samenwerking met Oldenzaal;
-Maathuis over het onderwerp toename zwerfvuil in relatie tot toerisme;
-Scholten over het onderwerp plaatsing meer zitbanken, bijv. bij verzorgingshuizen;
-Rutten over het onderwerp verbetering onderhoudstoestand Dusinksweg met het oog op de
komende herfst en winter;
-Mentink over het onderwerp stand van zaken projecten Engels’ Tuin en Binnenes;
-Mulders over het onderwerp doorgang fietsers en voetgangers over, resp. langs het 
SDC09-terrein;
-Severijn over het onderwerp openstelling Scandinaviëroute voor 30km-voertuigen;

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Steggink: op korte termijn aandacht voor onderhoudssituatie Dusinksweg;
Weth. Zwiep: college gaat alternatieven voor doorgang SDC09-terrein onderzoeken;
Weth. Kleissen: advies verkeerspolitie inzake 30km-voertuigen op de Scandinaviëroute naar de raad

Conclusie en advies:
Nvt
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http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00128/?risVideoOffset=1409679244


2 Spreekrecht DTC07 inzake brief d.d. 14 augustus 2014 (19:54)

DTC’07 heeft verzocht om spreekrecht tijdens een raadscommissie

brf DTC.pdf ( versie 1 )
DTC spreekrecht.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Zwiep

Commissieleden:
dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Mentink (CDA), dhr. Van Bree (CDA),
mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Bos (D66), dhr. Maathuis
(D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Dhr. J.G. Johannink (voorzitter DTC’07)

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht maakt gebruik de heer J.G. Johannink

Zijn bijdrage is op schrift aan dit verslag gehecht en is te beluisteren op het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Voor de weergave van de commissiebehandeling wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Zwiep: op korte termijn met bestuur DTC’07 in overleg om samen naar een goede oplossing te zoeken.

Conclusie en advies:
Nvt

Thema:
Sport

3 Brief Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) d.d. 15 mei 2014 inzake vrijwilligersorganisaties (20:14)

De Wet Markt en Overheid bevat gedragsregels voor gemeenten en andere overheden die goederen of diensten zelf of via overheidsbedrijven op
de markt aanbieden. Dit kan gevolgen hebben voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die gebruik maken van deze diensten of 
goederen zoals bv. accommodaties. 
Vanuit de raad is het verzoek gekomen deze brief te agenderen voor een raadscommissie.

brief wet markt en overheid gemeenten.pdf ( versie 1 )
collegebesluit wet markt en overheid gemeenten.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Duursma

Commissieleden:
dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Mentink (CDA), dhr. Van Bree (CDA),
mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Bos (D66), dhr. Maathuis
(D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Duursma: eind 2014 komt er een nota over dit onderwerp naar de raad.

Conclusie en advies:
Nvt

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00128/?risVideoOffset=1409680490
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3689/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3736/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/sport/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00128/?risVideoOffset=1409681647
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3677/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3686/1/


4 Brief d.d. 18 april 2014 inzake mobiele bereikbaarheid Dinkelland en Tubbergen (20:22)

Alle stads-, dorps- en buurtschapsraden van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen vragen aandacht voor de slechte mobiele bereikbaarheid in
beide gemeenten.
Vanuit de raad is verzocht deze brief te agenderen voor een raadscommissie.

mobiele bereikbaarheid brief buurtschapsraden.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Duursma

Commissieleden:
dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Mentink (CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr.
Van Bree (CDA), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Bos (D66),
dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Nvt

5 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiële functiewijzigingen landgoed Singraven (20:32)

De Edwina van Heekstichting heeft verzocht de bestemming van een 6 tal bestaande gebouwen op het landgoed te wijzigen in een nieuwe
functie en één bestemming te verplaatsen. De wijzigingen zijn ruimtelijk aanvaardbaar.

raadsvrstl-besl bestemmingsplan Singraven.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Singraven.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Mentink (CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr.
Van Bree (CDA), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Bos (D66),
dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 september 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

Schorsing (20:43)

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00128/?risVideoOffset=1409682147
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3679/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00128/?risVideoOffset=1409682746
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3680/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3687/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/gebiedsontwikkeling/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00128/?risVideoOffset=1409683435


6 Voorstel inzake vaststelling kaderbrief 2015 gemeente Dinkelland (21:01)

Het raadsplan markeert de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Bij het raadsplan stelt de raad de kaders vast waarbinnen de
begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt. Omdat het reguliere moment van het raadsplan dit jaar zeer kort op de
gemeenteraadsverkiezingen volgt, wordt eenmaal voor een lichtere variant gekozen: de kaderbrief met een aantal speerpunten, richtlijnen en
uitgangspunten voor de uitwerking van de begroting 2015.

raadsvrstl-besl kaderbrief.pdf ( versie 1 )
kaderbrief 2015.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

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

Commissieleden:
dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Mentink (CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr.
Van Bree (CDA), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Bos (D66),
dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 september
2014.

7 Voorstel inzake vaststelling Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen Dinkelland 2014 en intrekken van de
Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Dinkelland (22:10)

De wetgever heeft het wettelijk kader voor de GBA vervangen door de Wet basisregistratie Personen (Wbrp). Dit heeft tot gevolg dat het
bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet. Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad
verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

raadsvrstl-besl verordening basisregistratie.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Mentink (CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr.
Van Bree (CDA), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Bos (D66),
dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 september 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00128/?risVideoOffset=1409684471
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3682/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3684/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00128/?risVideoOffset=1409688601
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3685/1/


8 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (22:11)

Vanuit de raad is verzocht periodiek informatie uit te wisselen inzake de Gemeenschappelijke Regelingen.

Voorgestelde procedure:
raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Mentink (CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr.
Van Bree (CDA), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Bos (D66),
dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.
(Er zijn geen punten ter bespreking)

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Nvt

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00128/?risVideoOffset=1409688718
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