
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. A.P.M. Maathuis

Tijd:
19:30 uur

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

Plaats:
Raadzaal

1 Rondvraag (19:34)

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. N. Bijen (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Mentink
(CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), mevr. Mulders
(PvdA), dhr. Slots (PvdA) en dhr. Stroot (PvdA).

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Slots over het onderwerp overzicht aantal procedures Dinkelland bij de Raad van State; beantwoording door burgemeester Cazemier;
-Kortink over het onderwerp overlast ratten in kern Denekamp; beantwoording wethouder Steggink;
-Demmer over het onderwerp bezoek Inspectie aan Dierenasiel De Crull; beantwoording wethouder Duursma;
-An. Ten Dam over het onderwerp harmonisatie APV’s NOT-gemeenten; beantwoording burgemeester Cazemier;
-Tijink over het onderwerp brief college aan PS inzake de rondweg Weerselo; beantwoording wethouder Steggink;
-Bos over het onderwerp sluitingsdatum zwembad de Kuiperberg op 1-9; beantwoording door wethouder Zwiep;
-Scholten over het onderwerp compensatie eigen risico langdurig zieken; beantwoording wethouder Zwiep.

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

Toezeggingen en actiepunten:
Bgm. Cazemier: overzicht aantal procedures Raad van State periode 2010-2014 naar raad;
Weth. Zwiep: informatie naar raad over compensatie eigen risico chronisch zieken;
Bgm. Cazemier: onderling vergelijken en harmoniseren APV’s in NOT-verband aanhangig maken.

Conclusie en advies:
NVT

Raad gemeente Dinkelland
Algemene raadscommissie

Weergave voorbereidingsvergadering (21-10-2014)

http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00134/?risVideoOffset=1413912879


2 Spreekrecht Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp inzake gymzaal Lattrop (19:48)

De Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp heeft verzocht om spreekrecht inzake het onderwerp gymzaal Lattrop

tekst spreekrecht buurtschapsraad Lattrop Breklenkamp.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Zwiep

Commissieleden:
dhr. N. Bijen (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Mentink
(CDA), dhr. Jogems (CDA), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), mevr. Mulders
(PvdA), dhr. Slots (PvdA) en dhr. Stroot (PvdA).

Burgerdeelnemers:
Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp

Ambtelijke deelnemers:
Janneke Preuter

Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht maakt gebruik de heer E. Henssen namens de Buurtschapsraad Lattrop-Tilligte.

Zijn bijdrage is op schrift bij dit verslag gevoegd en is te beluisteren op het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem-RIS.

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

Conclusie en advies:
NVT

Thema:
Sport

Schorsing (20:42)

3 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Haarstraat 19 te Weerselo (21:02)

Het vast te stellen bestemmingsplan maakt de bouw van sleufsilo’s op het perceel Haarstraat 19 te Weerselo mogelijk.

bestemmingsplan Haarstraat 19 raadsrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Haarstraat 19 regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Haarstraat 19 toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Haarstraat 19 plankaart.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Haarstraat 19 Weerselo reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
dhr. N. Bijen (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Mentink
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD),
mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA) en dhr. Stroot (PvdA).

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Janneke Preuter

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

Toezeggingen en actiepunten:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 november 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00134/?risVideoOffset=1413913730
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3795/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/sport/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00134/?risVideoOffset=1413916949
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00134/?risVideoOffset=1413918123
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3753/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3754/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3755/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3756/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3771/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/gebiedsontwikkeling/


4 Voorstel inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Brookhuis West in Ootmarsum (21:02)

Een projectontwikkelaar heeft een bouwplan voor 38 woningen op het Brookhuis in Ootmarsum ingediend. Dit bouwplan past niet binnen het
geldende bestemmingsplan Brookhuis 2009. De raad wordt nu voorgesteld om het bestemmingsplan Brookhuis West vast te stellen, waarmee
het bouwvlak wordt verschoven. Hierdoor is het bouwplan alsnog mogelijk.

bestemmingsplan Brookhuis West raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Brookhuis West toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Brookhuis West rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
dhr. N. Bijen (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Mentink
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA) en dhr. Stroot (PvdA).

Burgerdeelnemers:
Dhr. Kooiker (namens de familie Lammerink, Timmusweg)

Ambtelijke deelnemers:
Janneke Preuter

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

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 november 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

5 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Oud-Ootmarsum, Goudkampsweg 7 en 9 (21:11)

Verzocht is om een agrarische erf te transformeren naar twee aparte woonerven. Het erf ligt gedeeltelijk in de gemeente Dinkelland en
gedeeltelijk in de gemeente Tubbergen. Om het project mogelijk te maken moet voor beide gemeenten het bestemmingsplan herzien worden.

Goudkampsweg 7 - 9 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Goudkampsweg 7 - 9 Oud-Ootmarsum.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
dhr. N. Bijen (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Mentink
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA) en dhr. Stroot (PvdA).

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Janneke Preuter

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

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 november 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00134/?risVideoOffset=1413918158
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3758/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3759/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3761/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/gebiedsontwikkeling/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00134/?risVideoOffset=1413918715
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3762/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3763/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/gebiedsontwikkeling/


6 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Denekamp, Veldkampsweg 7 (21:12)

De eigenaren van de woning aan de Veldkampsweg 7 te Denekamp hebben middels een 
principeverzoek aangegeven de woning graag enkele meters verderop te willen herbouwen om meer ruimte om de woning heen te hebben.
Getoetst is of medewerking kan worden verleend, met name vanuit stedenbouwkundig en/of landschappelijk oogpunt en uiteraard ook milieu,
archeologie etcetera. Hierbij is gebleken dat het mogelijk is om medewerking te verlenen.

bestemmingsplan Veldkampsweg 7 Denekamp raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Veldkampsweg 7 Denekamp plankaart.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Veldkampsweg 7 Denekamp regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Veldkampsweg 7 Denekamp toelichting.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
dhr. N. Bijen (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Mentink
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Demmer (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA) en dhr. Stroot (PvdA).

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Janneke Preuter

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

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 november 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

7 Voorstel inzake vaststelling Najaarsbericht 2014 (21:12)

Via het najaarsbericht informeert het college van B&W de raad over de voortgang van het begrotingsjaar op hoofdlijnen. 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 najaarsbericht 2014.pdf ( versie 1 )
najaarsbericht 2014.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
dhr. N. Bijen (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Mentink
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Luttikhuis (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA) en dhr. Stroot (PvdA).

Burgerdeelnemers:
André Meen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Steggink: beantwoording diverse nog openstaande vragen uit technisch vragenuur en commissiebehandeling naar raad.

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 november 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00134/?risVideoOffset=1413918739
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3764/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3765/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3766/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3767/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/gebiedsontwikkeling/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00134/?risVideoOffset=1413918749
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3769/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3770/1/


8 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (22:24)

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. N. Bijen (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Eertman (CDA), dhr. Mentink
(CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Bos (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), dhr. Luttikhuis (VVD), mevr.
Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA) en dhr. Stroot (PvdA).

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Conclusie en advies:
NVT

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00134/?risVideoOffset=1413923057
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