
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
mevr. H.D. Kortink-Schiphorst

Tijd:
19:30 - 22:00 uur

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

Plaats:
Raadzaal

2 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Het Spikkert, tweede fase (19:42)

Voor de uitbreiding van de woningbouw in Weerselo is voor het voorliggende plan gekozen voor het mogelijk maken van de bouw van 93
woningen om te kunnen voldoen aan de woningbehoefte. Daarnaast is voor het plan het Spikkert een beeldkwaliteitsplan opgesteld. 

raadsvrstl-besl bp Spikkert tweede fase.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert bodem- en asbestonderzoek.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert 2e fase reactie fracties.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert verbeelding.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert tweede fase.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert regels.pdf ( versie 1 )
jun17-bp Spikkert spreekrecht Kroeze namens omwonenden.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), dhr. Schutte (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Van Bree
(CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), dhr. Gerrits (D66), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Luttikhuis
(VVD), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
P. Kroeze

Ambtelijke deelnemers:
W.Valk
H. Engelbertink

Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht heeft gebruik gemaakt:

De heer P. Kroeze, namens 20 aanwonenden aan de Eerstmansweg te Weerselo
Zijn bijdrage is te beluisteren op het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem 

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

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

Thema:
Gebiedsontwikkeling

Raad gemeente Dinkelland
Algemene raadscommissie

Weergave voorbereidingsvergadering (17-06-2014)
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3 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Deurninger Es (20:23)

Het bestemmingsplan Deurninger Es voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe woonwijkvan maximaal 43 woningen ten zuidoosten van de
kern Deurningen. Globaal begrensd door de Vliegveldstraat, de Deuningeresweg en de Pastoor Havinkstraat.

raadsvrstl-besl bp Deurninger Es.pdf ( versie 1 )
bp Deurninger Es zienswijzennota.pdf ( versie 1 )
bp Deurninger Es verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurninger Es regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurninger Es toelichting.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Het bestemmingsplan Deurninger Es voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe woonwijkvan maximaal 43 woningen ten zuidoosten van de
kern Deurningen. Globaal begrensd door de Vliegveldstraat, de Deuningeresweg en de Pastoor Havinkstraat.

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. Metz (Lokaal Dinkelland), dhr. Schutte (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Van Bree
(CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), dhr. Gerrits (D66), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Luttikhuis
(VVD), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
H. Engelbertink

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.

Thema:
Gebiedsontwikkeling
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4 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bornsestraat 6 Weerselo (20:29)

In de raadsvergadering van 15 december 2009 is vastgesteld het bestemmingsplan Bornsestraat 6. Dit plan voorziet in een planologische
regeling voor de bedrijfsactiviteiten van Busscher Transport & Containerverhuur B.V. op het perceel Bornsestraat 6 te Weerselo.Tegen dit
bestemmingsplan is beroep ingesteld naar aanleiding waarvan m.b.t. het plandeel met de bestemming “Agrarische doeleinden” een nieuw
raadsbesluit moet worden genomen.

raadsvrstl-besl bestemmingsplan Bornsestraat6 Weerselo.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Bornsestraat 6 reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
BP Bornsestraat 6.pdf ( versie 1 )
bestemmngspan Bornsestraat 6 verbeelding.pdf ( versie 1 )
jun17-Bornsestraat spreekrecht dhr. Bulters.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Schutte (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Van
Bree (CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), dhr. Gerrits (D66), dhr. Brand (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr.
Luttikhuis (VVD), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
P.G. Bulters
P. Grondel, namens Busscher Transport & Containerverhuur

Ambtelijke deelnemers:
H. Engelbertink

Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht hebben gebruik gemaakt:

De heer P.G. Bulters, mede namens de familie Spijker, Bornsestraat
Zijn bijdrage is te beluisteren op het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem 
En is bovendien in schriftelijke vorm aan deze schriftelijke weergave gehecht.

De heer P. Grondel, namens Busscher Transpart & Containerverhuur 
Zijn bijdrage is te beluisteren op het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem 
En is bovendien in schriftelijke vorm aan deze schriftelijke weergave gehecht.

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 hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

Schorsing (20:54)
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5 Voorstel inzake voorjaarsbericht 2014 gemeente Dinkelland (21:09)

Met het voorjaarsbericht informeert het college de raad op hoofdlijnen over de voortgang van het begrotingsjaar. De informatie is primair gericht
op beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen ten aanzien van het vastgestelde beleid en eventuele risico’s. Voor de raad is het een document
om de controlerende taak uit te oefenen.

raadsvrstl-besl Voorjaarsbericht 2014.pdf ( versie 1 )
Voorjaarsbericht 2014.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Schutte (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Van
Bree (CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), dhr. Gerrits (D66), dhr. Brand (VVD), dhr. Luttikhuis (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Hellemons
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 bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2014.

6 Voorstel inzake vaststelling beleidskader risicomanagement van de gemeente Dinkelland, gemeente Tubbergen en
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (22:19)

Als gevolg van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen wordt een gelijke werkwijze en beleidskader
risicomanagement beoogd.

raadsvrstl-besl risicomanagement beleidskader.pdf ( versie 1 )
beleidskader risicomanagement 2014.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Schutte (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Van
Bree (CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), dhr. Gerrits (D66), dhr. Brand (VVD), dhr. Luttikhuis (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
G. Vreeswijk

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.
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7 Voorstel kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2015 gemeenschappelijke regelingen (22:27)

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. Voor de gemeente Dinkelland gaat het om de gemeenschappelijke regelingen Regio
Twente, Crematoria Twente, Stadsbank Oost Nederland en Werkvoorzieningschap Oost Twente. Van de begroting van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Twente 
heeft de gemeenteraad reeds kennis genomen.

raadsvrstl-besl begrotingen 2015 gemeenschappelijke regelingen.pdf ( versie 1 )
begroting 2015 Crematoria Twente.pdf ( versie 1 )
begroting 2015 Stadsbank.pdf ( versie 1 )
begroting 2015 Regio Twente.pdf ( versie 1 )
begroting 2015 Regio Twente bijlage.pdf ( versie 1 )
raadsvrstl-besl ontwerpbegrotingen 2015 Gemeenschappelijke Regelingen.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Schutte (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Van
Bree (CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), dhr. Gerrits (D66), dhr. Brand (VVD), dhr. Luttikhuis (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Hellemons
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 bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2014.

8 Voorstel kennis te nemen van de Programmabegroting 2015 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (22:36)

De deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen worden in de gelegenheid gesteld
desgewenst zienswijzen naar voren te brengen op de programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 GR versie 22042014.pdf ( versie 1 )
raadsvrstl-besl begroting 2015 Noaberkracht.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Schutte (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Van
Bree (CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), dhr. Gerrits (D66), dhr. Brand (VVD), dhr. Luttikhuis (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Hellemons
D. van Bree

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Steggink: toelichting op de ziekteverzuimcijfers vóór en na Noaberkracht.

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2014.
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9 Voorstel inzake vaststellen van de Jaarstukken 2013 gemeente Dinkelland (22:49)

Op grond van de Gemeentewet legt het college van burgemeester en wethouders over elk begrotingsjaar verantwoording af aan de raad over het
door hem gevoerde bestuur.

Boekwerk jaarstukken 2013 Dinkelland def.pdf ( versie 1 )
raadsvrstl-besl jaarstukken Dinkelland 2013.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Dhr. Schepers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. Schutte (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Van
Bree (CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Maathuis (D66), dhr. Bos (D66), dhr. Gerrits (D66), dhr. Brand (VVD), dhr. Luttikhuis (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Stroot (PvdA)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Hellemons
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 bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2014.
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