
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
mevr. H.D. Kortink-Schiphorst

Tijd:
19:30 uur

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

Plaats:
Raadzaal

2 Presentatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over haar activiteiten (19:33)

De NAM heeft aangeboden de gemeenteraad te informeren over haar activiteiten over o.a. het injecteren en opslaan van oliewater in lege
gasvelden in Noordoost Twente

dec09 NAM.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink
(VVD)

Burgerdeelnemers:
Mevrouw E. Rettberg

Ambtelijke deelnemers:
M. Brill

Weergave commissiebehandeling:
Mevrouw E. Rettberg, manager bij de NAM, 
licht aan de hand van een powerpointpresentatie de achtergronden en gang van zaken toe
van het injecteren en opslaan van oliewater in lege gasvelden in Noordoost Twente

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

Conclusie en advies:
NVT
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Weergave voorbereidingsvergadering (09-12-2014)
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1 Rondvraag (20:47)

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, Duursma en Kleissen

Commissieleden:
dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink
(VVD)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Jogems over het onderwerp stand van zaken MFA Tilligte;
-Schepers over het onderwerp consequenties rechterlijke uitspraak inzake Huishoudelijke Hulp;
-Maathuis over het onderwerp vervoer en werklocatie medewerkers ‘beschut binnen’;
-Hemmer over het onderwerp stand van zaken huisvesting Schaatsclub Ootmarsum

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Stokkelaar: raad informeren over stavaza huisvesting Schaatsclub Ootmarsum;

Conclusie en advies:
NVT

Schorsing (20:56)

3 Voorstel inzake vaststelling van de verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
2015 (21:09)

Op 7 oktober 2014 heeft de raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 vastgesteld. Om aan te sluiten bij de landelijke wet- en
regelgeving wordt voorgesteld twee artikelen uit de verordening inhoudelijk en redactioneel te wijzigen.

verordening maatschappelijke ondersteuning raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Duursma

Commissieleden:
dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
mevr. Rutten (CDA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink
(VVD)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00139/?risVideoOffset=1418154440
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00139/?risVideoOffset=1418154975
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4 Voorstel inzake vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015) (21:15)

Bij het opstellen van de Legesverordening 2015 is kostendekkendheid randvoorwaarde geweest. Daarnaast wordt de legesverordening van de
gemeenten Dinkelland en Tubbergen geharmoniseerd. 

legesverordening 2015 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
legesverordening 2015 wijziging.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
mevr. Rutten (CDA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink
(VVD)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Hellemons
M. Meijer

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.

5 Voorstel inzake vaststelling van diverse belastingverordeningen 2015 (21:30)

Voor het jaar 2015 dienen de volgende belastingverordeningen te worden vastgesteld:
- Verordening Reinigingsheffingen 2015
- Verordening Rioolheffing 2015
- Verordening Hondenbelasting 2015
- Verordening Forensenbelasting 2015

belastingverordeningen raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
mevr. Rutten (CDA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink
(VVD)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
W. Wesselink
M. Meijer

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.
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http://www.bestuursweb.nl/stukken/3859/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3888/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00139/?risVideoOffset=1418157012
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3860/1/


6 Voorstel inzake vaststelling Verordening OZB 2015 (21:41)

In verband met de waardeontwikkelingen van de hertaxatie per waardepeildatum 1 januari 2014 en in verband met de begroting 2015 dienen de
nieuwe OZB-tarieven voor 2015 te worden vastgesteld en dient de OZB-verordening te worden aangepast.

OZB-verordening.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
mevr. Rutten (CDA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink
(VVD)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Meijer
W. Wesselink

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.

7 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (21:44)

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. Schepers (Lokaal Dinkelland), dhr. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
mevr. Rutten (CDA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink
(VVD)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
NVT
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