
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
mevr. H.D. Kortink-Schiphorst

Tijd:
19:30 - 21:30 uur

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

Plaats:
Raadzaal

1 Spreekrecht de heer Graas inzake ontwerp-luchthavenbesluit (19:34)

Vanwege de actualiteit heeft de voorzitter van de Vereniging van Omwonenden Luchthaven Twente (VOLT), de heer Graas, verzocht om
spreekrecht over het Ontwerp luchthavenbesluit dat ter visie ligt.

april08 inspraak dhr. Graas.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Koegler

Commissieleden:
Stephanie Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), Marie-Chantal Metz (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Romy Breukers (CDA),
Ben Blokhuis (CDA), Edo van Bree (CDA), Benno Brand (VVD), Marcel Tijink (VVD), Cel Severijn (PvdA), Fons Maathuis (D66)

Burgerdeelnemers:
N. Graas

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht maakt gebruik de heer N. Graas

Zijn bijdrage is 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.

Conclusie en advies:
Voorzitter: het onderwerp zienswijze-indiening ontwerpluchthavenbesluit wordt nader besproken in het presidium.

2 Rondvraag (19:57)

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 Koegler

Commissieleden:
Stephanie Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), Marie-Chantal Metz (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Romy Breukers (CDA),
Ben Blokhuis (CDA), Edo van Bree (CDA), Benno Brand (VVD), Marcel Tijink (VVD), Cel Severijn (PvdA), Fons Maathuis (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Maathuis over het onderwerp overdrachtsdocument van het oude college naar het nieuwe college en de nieuwe raad;
-van Bree over het onderwerp knelpuntenbudget Noaberkracht;

Toezeggingen en actiepunten:
Bgm. Cazemier: schriftelijke informatie naar de raad over verloop en huidige stand van het knelpuntenbudget Noaberkracht

Conclusie en advies:
NVT
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3 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum (20:00)

In november 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum vastgesteld. Naar aanleiding van een aantal
beroepschriften wordt het bestemmingsplan op enkele punten verduidelijkt en nader onderbouwd zodat de bouw- en gebruiksmogelijkheden nog
beter aansluiten bij het doel en de stedenbouwkundige opzet van het project Commanderie Ootmarsum en het voornemen van de
initiatiefnemers.

raadsvrstl-besl Commanderie.pdf ( versie 1 )
Commanderie verbeelding.pdf ( versie 1 )
Commanderie begeleidende memo.pdf ( versie 1 )
Commanderie Ootmarsum regels.pdf ( versie 1 )
Commanderie Ootmarsum toelichting.pdf ( versie 1 )
april08 inspraak mevr. Brunninkhuis.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Stokkelaar

Commissieleden:
Stephanie Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), Marie-Chantal Metz (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Romy Breukers (CDA),
Ben Blokhuis (CDA), Edo van Bree (CDA), Benno Brand (VVD), Marcel Tijink (VVD), Cel Severijn (PvdA), Fons Maathuis (D66)

Burgerdeelnemers:
Mw. A.S.M. Brunninkhuis-Weersink

Ambtelijke deelnemers:
D. Kluin

Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht maakt gebruik mevrouw. A.S.M. Brunninkhuis-Weersink

Haar bijdrage 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:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

Thema:
Commanderie

6 Kennis nemen van de nota reserves en voorzieningen 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (20:19)

De nota reserves en voorzieningen 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen bevat de spelregels rondom
de reserves en voorzieningen binnen de gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling is opgericht om de bedrijfsvoering van
de twee deelnemende gemeenten uit te voeren en de daarbij behorende kosten worden binnen deze gemeenschappelijke regeling verantwoord.

raadsvrstl-besl nota reserves en voorzieningen.pdf ( versie 1 )
nota reserves en voorzieningen.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Stephanie Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), Marie-Chantal Metz (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Romy Breukers (CDA),
Ben Blokhuis (CDA), Edo van Bree (CDA), Benno Brand (VVD), Marcel Tijink (VVD), Cel Severijn (PvdA), Fons Maathuis (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
D. van Bree

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 22 april 2014.

Schorsing (20:42)
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4 Voorstel inzake harmonisatie huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties (onder voorbehoud akkoord college 1 april
2014; ontwerp-raadsbesluit wordt nagezonden) (20:59)

Doel van dit voorstel is de uitvoering van de huwelijken c.q. partnerschapsregistraties zowel op uitvoerend- als beleidsmatig niveau te
harmoniseren en de huwelijksleges voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen op hetzelfde niveau vast te stellen.

raadsvrstl-besl nota harmoniseren huwelijksleges.pdf ( versie 1 )
raadsbesl 2e wijziging legesverordening dinkelland.pdf ( versie 1 )
april08 inspraak mevr. Reimerink (huwelijksleges).pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Stephanie Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), Marie-Chantal Metz (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Romy Breukers (CDA),
Ben Blokhuis (CDA), Edo van Bree (CDA), Benno Brand (VVD), Marcel Tijink (VVD), Cel Severijn (PvdA), Fons Maathuis (D66)

Burgerdeelnemers:
Mevr. M.L. Reimerink (namens de Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand; BABS)

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Spreekrecht
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door mevrouw M.L. Reimerink

Haar bijdrage 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:
Bgm. Cazemier: overleg met de BABS-en over de invulling van de voorgenomen nieuwe werkwijze bij huwelijksvoltrekkingen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

5 Voorstel inzake vaststelling nota Extern Veiligheidsbeleid, een veilig Noaberschap! (21:12)

De gemeente Dinkelland wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. Daarmee draagt zij een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat
om externe veiligheid. Om die verantwoordelijkheid in te vullen is extern veiligheidsbeleid geformuleerd. Bij externe veiligheid gaat het o de
risico’s op de omgeving die samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan, werken met en het vervoeren van gevaarlijke stoffen. In het
kader van de ambtelijke samenwerking Dinkelland-Tubbergen is ervoor gekozen het extern veiligheidsbeleid van beide gemeenten waar mogelijk
op elkaar af te stemmen.

raadsvrstl-besl Veiligheidsbeleid.pdf ( versie 1 )
Extern Veiligheidsbeleid.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Koegler

Commissieleden:
Stephanie Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), Marie-Chantal Metz (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Romy Breukers (CDA),
Ben Blokhuis (CDA), Edo van Bree (CDA), Benno Brand (VVD), Marcel Tijink (VVD), Cel Severijn (PvdA), Fons Maathuis (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
P. de Wit

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 22 april 2014.
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7 Voorstel inzake invoering Regeling Bring your own device (21:27)

De raad van Dinkelland gaat ingaande de raadsperiode 2014-2018 over op papierloos werken, met gebruikmaking van het daarvoor gebouwde
nieuwe raadsinformatiesysteem (RIS). Om als raadslid of als raadscommissielid locatie-onafhankelijk papierloos te kunnen werken is de
beschikking over een tablet-pc of notebook noodzakelijk. Het presidium is van mening dat de gemeente hierin een faciliterende rol heeft. Dit
voorstel beoogt hier vorm en inhoud aan te geven door het treffen van een regeling bring your own device. De essentie hiervan is dat elk raadslid
en raadscommissielid een financiële tegemoetkoming krijgt in de kosten van (eigen) aanschaf en gebruik van een tablet-pc of notebook.

raadsvrstl-besl Bring your own device.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Stephanie Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), Marie-Chantal Metz (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Romy Breukers (CDA),
Ben Blokhuis (CDA), Edo van Bree (CDA), Benno Brand (VVD), Marcel Tijink (VVD), Cel Severijn (PvdA), Fons Maathuis (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 22 april 2014.
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