
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. A.P.M. Maathuis

Tijd:
19:30 - 22:00 uur

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

Plaats:
Raadzaal

1 Rondvraag (19:31)

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:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Koehorst over het onderwerp kappen van bomen en haag Kraakenhof Lattrop, broedseizoen
en beantwoording schriftelijke vragen PvdA;
-Metz over het onderwerp extra ontsluiting van wijk het Reestman te Weerselo;
-Vrijkorte over het onderwerp stand van zaken en voortgang reclamebeleid;
-Blokhuis over het onderwerp subsidiëring met € 15.000 van Picknick NO Twente;
-Tijink over het onderwerp stand van zaken aanbesteding en tijdsplanning Dorper Esch;
-Scholten over het onderwerp parkeerfonds;

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Steggink: rapport van de schouw van de vegetatie Kraakenhof in relatie tot kapvergunning, indien aanwezig, naar de raad;
Weth. Steggink: mogelijkheden permanente extra ontsluiting van wijk het Reestman te Weerselo wordt onderzocht;
Weth. Kleissen: kaderstellende (procedure)nota reclamebeleid naar de raad

Raad gemeente Dinkelland
Algemene raadscommissie

Weergave voorbereidingsvergadering (10-06-2014)

http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402421505


2 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Rossum-Noord (19:53)

Binnen het bestemmingsplan Rossum Noord is het voornemen 40 woningen te realiseren. Het plangebied is zodanig opgezet dat fasegewijze
uitgifte mogelijk is en elk van deze fases op zichzelf landschappelijk ingepast en stedenbouwkundig afgerond kan worden. Binnen het
plangebied wordt tevens een project van het waterschap uitgevoerd, het verleggen van de Rossumerbeek.

raadsvrstl-besl bestemmingsplan Rossum Noord.pdf ( versie 1 )
bp Rossum Noord beeldkwaliteitsplan.pdf ( versie 1 )
bp Rossum Noord toelichting.pdf ( versie 1 )
bp Rossum Noord verbeelding.pdf ( versie 1 )
bp Rossum-Noord reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Duursma

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Miranda Rutjes

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Duursma: overzicht stand van zaken belangstelling voor bouwkavels De Schil te Rossum naar raad

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

3 Brief inzake standplaatsen tijdens weekmarkten (20:01)

Vanuit de raad is verzocht deze brief te behandelen tijdens een raadscommissie

brief weekmarkten.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Bgm Cazemier: college komt met kaderstellende nota naar de raad

Conclusie en advies:
NVT

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402422837
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3536/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3537/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3539/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3540/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3541/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/thema/gebiedsontwikkeling/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402423278
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3542/1/user.edit.page.html


4 Collegebesluit inzake geurhindersituatie in de gemeente Dinkelland (presentatie) (20:08)

Het college heeft een quickscan laten uitvoeren naar de gevolgen van de Wet geurhinder en veehouderijen. Uit deze quickscan is gebleken dat
zich knelpunten voordoen bij enkele uitbreidingsplannen. De Wet geurhinder en veehouderijen biedt de mogelijkheid de geurnormen aan te
passen door hiervoor een verordening op te stellen.

jun10 Geurverordening.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Steggink

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
R. Laan van het Bureau Avenue Adviseurs
W. Valk
J. Groeneveld

Weergave commissiebehandeling:
De heer R. Laan van Avenue Adviseurs geeft een pp-presentatie (deze maakt deel uit van deze weergave)

Verder wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Steggink: beantwoording van de vraag of de ontwikkeling van nieuw geurbeleid consequenties heeft voor b’plan Rossum-Noord.

Conclusie en advies:
NVT

5 Jaarverslag 2013 commissie Bezwaarschriften (20:41)

De commissie Bezwaarschriften adviseert de gemeentelijke bestuursorganen over de afhandeling van bezwaarschriften. Naast een aantal
feitelijkheden beschrijft het jaarverslag tevens de door de commissie geconstateerde knelpunten in de afhandeling van bezwaarschriften.

jun10 jaarverslag 2013 cie Bezwaarschriften.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
W. Vochteloo, voorzitter commissie bezwaarschriften
Leon Engelbertink

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

Conclusie en advies:
NVT

Schorsing (20:51)

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402423693
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3624/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402425674
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3543/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402426296


6 Voorstel inzake vaststellen van de Verordening behandeling bezwaarschriften (21:07)

In verband met de harmonisatie van werkprocessen en procedures van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en van het openbaar lichaam
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,wordt voorgesteld een nieuwe geharmoniseerde verordening vast te stellen. 

raadsvrstl-besl verordening behandeling bezwaarschriften.pdf ( versie 1 )
verordening behandeling bezwaarschriften.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Christel Wolters

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

Toezeggingen en actiepunten:
Bgm Cazemier: Het begrip ‘bestuursorgaan’ in de ontwerpverordening nader bekijken in relatie met het feit dat daarmee bedoeld wordt: de
raden, colleges en burgemeeesters van Dinkelland en Tubbergen en het AB en DB van Noaberkracht.

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2014.

7 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Deurningen, Hoofdstraat 36 (21:11)

Het bestemmingsplan bestaat uit de realisatie van zes rijenwoningen, bestaand uit twee blokken van drie woningen. Bij de vormgeving van het
plan is aansluiting gezocht bij de directe omgeving.

raadsvrstl-besl bp Deurningen Hoofdstraat 36.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningen Hoofdstraat 36 - Toelichting + Regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningen Hoofdstraat 36 - Verbeelding.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Miranda Rutjes

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 1 juli 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402427237
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3544/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3545/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402427496
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3546/1/user.edit.page.html
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8 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Buitengebied, Akkerhuisweg (naast 1/1a) in
Saasveld (21:13)

De Akkerhuisweg (naast 1/1a) is een deel van een voormalig agrarisch erf dat momenteel wordt gebruikt voor een loonbedrijf. Voor dit perceel is
een rood-voor-rood overeenkomst gesloten waarin is overeengekomen dat de bestaande bedrijfsbebouwing en erfverharding wordt gesaneerd en
in het bestemmingsplan en vrijstaande woning wordt mogelijk gemaakt.

raadsvrstl-besl bp Akkerhuisweg.pdf ( versie 1 )
bp Akkerhuisweg.pdf ( versie 1 )
bp Akkerhuisweg beeldkwaliteitsplan.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Miranda Rutjes

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 1 juli 2014.

9 Voorstel inzake vaststelling beeldkwaliteitsplan Westerikweg 12 Saasveld (21:15)

Voor de locatie Westerikweg 12 in Saasveld zijn al geruime tijd plannen voor de realisatie van een stoeterij met daarbij de restauratie van de
karakteristieke woonboerderij. Het betreft de verplaatsing van stoeterij Brugman die nu in Hengelo is gevestigd.

raadsvrstl-besl beeldkwaliteitsplan Westerikweg 12 Saasveld.pdf ( versie 1 )
beeldkwaliteitsplan Westerikweg 12 Saasveld.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Miranda Rutjes

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 1 juli 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402427639
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3550/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3551/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3554/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402427714
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http://www.bestuursweb.nl/stukken/3556/1/user.edit.page.html


10 Voorstel inzake vaststelling eerste wijziging op de Verordening afvoer hemelwater en grondwater (21:25)

In 2010 heeft de toenmalige gemeenteraad de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater vastgesteld. Met deze verordening
kunnen gebieden worden aangewezen waarin het verboden is om grond- en hemelwater af te voeren op het openbaar vuilwaterriool. Door de
wijziging op de verordening wordt een aantal begrippen uit de verordening nader gedefinieerd.

raadsvrstl-besl verordening afvoer hemelwater.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Theo Leerink op Reinink

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Kleissen: vraag ‘hoeveel percelen hebben tot dusver afgekoppeld en hoe vaak is er subsidie verleend?’ beantwoorden.

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2014.

11 Voortgangsrapportage Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (21:34)

Vanuit de raad is het verzoek gekomen dit onderwerp te behandelen tijdens een raadscommissie

2014-29 bijlage format voortgangsrapportage Noaberkracht.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

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

Thema:
Samenwerking Dinkelland Tubbergen

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402428337
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3557/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402428857
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3558/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/thema/noaberkracht/


12 Voorstel inzake vaststellen van de Archiefverordening gemeente Dinkelland 2014 (21:41)

Door gewijzigde wetgeving en digitale ontwikkelingen op het gebied van archief- en 
informatiebeheer dient de huidige archiefverordening te worden herzien.

raadsvrstl-besl archiefverordening.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Bgm Cazemier: de vraag ‘hoe verhouden de begrippen beheerder en archivaris zich tot elkaar?’ beantwoorden.

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2014.

13 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (21:42)

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

Voorgestelde procedure:
raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), dhr. Hemmer
(CDA), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten, (D66), mevr.
Koehorst (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402429261
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3559/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00124/?risVideoOffset=1402429331
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