
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. A.P.M. Maathuis

Tijd:
19:30 - 21:30 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:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Scholten (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), mevr. Demmer (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink (VVD), dhr. Gerrits
(D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Gerrits over het onderwerp stand van zaken beschut werken Top Craft, groep Dinkelland;
-Metz over het onderwerp subsidiemogelijkheden Euregio voor uitwisselingen;
-Brand over het onderwerp brief GGD (d.d. 25 maart 2014) inzake tabaksfabriek Heupink en
Bloemen;
-Demmer over het onderwerp aanvullend onderzoeksrapport Commanderie Ootmarsum;
-van Bree over het onderwerp veiligheid en verkeersmaatregelen Dusinksweg;
-Bos over het onderwerp stand van zaken en gebruik starterslening;
-Schepers over het onderwerp plan noordtak Betuwelijn;

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Kleissen: raad informeren over de voortgang normering emissie tabaksfabriek;
Weth. Kleissen: raad informeren over functioneren (dekkendheid) klachtenregistratiesysteem. 

Conclusie en advies:
NVT

Raad gemeente Dinkelland
Algemene raadscommissie

Weergave voorbereidingsvergadering (13-05-2014)

http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00123/?risVideoOffset=1400002298


2 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Veegherziening Verbeelding Buitengebied 2010 (19:49)

In 2010 is het bestemmingsplan Buitengebied 2010 vastgesteld. Nadien bleek dat niet alle wijzigingen in de nota van zienswijzen correct op de
verbeelding zijn overgenomen. Daarnaast is achteraf geconstateerd dat aan enkele percelen een verkeerde bestemming of aanduiding was
toegekend. Deze situatie vraagt om een nieuwe passende bestemming of specifieke aanduiding op de verbeelding

raadsvrstl-besl bp bveegherziening verbeelding buitengebied 2010.pdf ( versie 1 )
bp veegherziening verbeelding buitengebied 2010.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Scholten (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), mevr. Demmer (VVD), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr.
Gerrits (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Dhr. Mr. Drs. S.J.P. Kukolja
Zijn bijdrage is te beluisteren op het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem

Ambtelijke deelnemers:
D. Kluin

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, met inachtneming van de door het college aangegeven aanpassing op het onderdeel ’detailhandel bij tankstations’,
overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juni 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

3 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Stroothuizerweg 27 Denekamp (20:01)

Kwekerij Aarninkhof in Denekamp is voornemens zijn glastuinbouwbedrijf uit te breiden met ca. 9.400 m² plus een waterbassin van 3.750 m²
waarvoor, door een gedeeltelijke verplaatsing van het huidige bouwvlak, een vergroting van het bestaande bouwblok met 4.540 m² nodig is. Het
plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan

raadsvrstl-besl bp Stroothuizerweg 27 Denekamp.pdf ( versie 1 )
bp Stroothuizerweg 27 Denekamp toelichting.pdf ( versie 1 )
bp Stroothuizerweg 27 Denekamp verbeelding.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Scholten (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Tijink (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr.
Gerrits (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
D. Kluin

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 3 juni 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00123/?risVideoOffset=1400003375
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3512/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3513/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/gebiedsontwikkeling/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00123/?risVideoOffset=1400004063
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3515/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3517/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3518/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/gebiedsontwikkeling/


4 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Denekamp, Brandlichterweg 44 (20:06)

De eigenaar van het perceel Brandlichterweg 44 te Denekamp heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van een woning in de achtertuin van het
bestaande perceel.
De extra woning kan binnen het beleid van de Woonvisie gerealiseerd worden. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de nieuwe woning
uitstekend ingepast worden in de bestaande structuur.

raadsvrstl-besl bp Brandlichterweg 44 Denekamp.pdf ( versie 1 )
bp Brandlichterweg 44 Denekamp.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Scholten (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), dhr.
Gerrits (D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
D. Kluin

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 3 juni 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

5 Voorstel inzake Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) (20:07)

Voor het onderhoud van de openbare ruimte is het voornemen het IBOR-systeem (Integraal beheer Openbare Ruimte) toe te passen. Met deze
systematiek wordt het mogelijk op basis van beeldkwaliteit keuzes te maken.

raadsvrstl-besl IBOR.pdf ( versie 1 )
Kiezen voor kwaliteit - beleidsnota.pdf ( versie 1 )
IBOR hotspots Denekamp begraafplaatsen Knik.pdf ( versie 1 )
hotspots Denekamp rotonder Borghert.pdf ( versie 1 )
hotspots Denekamp rotonde Nordhornsestraat.pdf ( versie 1 )
IBOR hotspots Denekamp centrm.pdf ( versie 1 )
IBOR hotspots Ootmarsum.pdf ( versie 1 )
IBOR hotspots Het Stift Weerselo.pdf ( versie 1 )
kwaliteitsgids IBOR.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Scholten (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Tijink (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Gerrits
(D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
E. Bosma

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 3 juni 2014.

Schorsing (20:56)
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6 Voorstel inzake intrekken Parkeerplan Ootmarsum, Parkeren Hoofdkernen en enkele onderdelen van het Gemeentelijk
verkeers- en vervoerplan 2010-2020 (21:13)

Het college van Dinkelland en het college van Tubbergen hebben op 28 januari jl. de beleidsnotitie Bouwen & Parkeren2014 vastgesteld. Hierin
staat op welke wijze wordt omgegaan met het aspect parkeren bij bouw- en functieontwikkelingen in beide gemeenten.
Het beleid is primair toegeschreven op vergunningverlening, een bevoegdheid die ons college betreft. Door uw raad zijn eerder de beleidsnotities
Parkeerplan Ootmarsum en Parkeren hoofdkernen parkeerbeleid vastgesteld. Ook is in het Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan 2010-2020
parkeerbeleid opgenomen. Wij stellen u voor deze eerdere beleidstukken (voor zover het parkeren betreft) in te trekken.

Parkeernotitie Noaberkracht.pdf ( versie 1 )
raadsvrstl-besl parkeerbeleid.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Scholten (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Tijink (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Gerrits
(D66), dhr. Bos (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. Steggink: raad informeren over financiële stand van zaken en ontwikkeling Parkeerfonds

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, onder voorbehoud van ontvangst toegezegde informatieverstrekking weth. Steggink, overeenkomstig het commissie-
advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juni 2014.

7 Voorstel inzake jaarstukken 2013 Openbaar Lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (21:15)

In de jaarstukken 2013 van het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt verantwoording afgelegd over het begrotingsjaar
2013.

raadsvrstl-besl jaarstukken 2013 Noaberkracht.pdf ( versie 1 )
jaarstukken 2013.pdf ( versie 1 )
jaarrekening 2013 Noaberkacht accountantscontrole.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Scholten (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Tijink (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Gerrits
(D66), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Hellemons en D. van Bree

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Steggink: nog openstaande technische vragen (technisch vragenuur 12 mei 2014) nog beantwoorden.

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, onder voorbehoud van ontvangst beantwoording nog openstaande technische vragen, overeenkomstig het commissie-
advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juni 2014.
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8 Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (onder voorbehoud besluitvorming college 6 mei 2014) (21:37)

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijn
zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Voorgesteld wordt niet in te stemmen met het voorgestelde besluit.

raadsvrstl-besl begroting Veiligheidsregio 2015.pdf ( versie 1 )
VRT programmabegroting 2015.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Scholten (CDA), dhr. Blokhuis
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Tijink (VVD), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Gerrits
(D66), dhr. Bos (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 3 juni 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00123/?risVideoOffset=1400009834
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