
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
mevr. R.E.M. Breukers

Tijd:
19:30 - 22:00 uur

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

Plaats:
Raadzaal

1 Rondvraag (19:32)

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. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
dhr. Van Bree (CDA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots
(PvdA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Bos (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Maathuis over het onderwerp inzameling plastic afval;
-Bos over het onderwerp personele samenstelling projectgroep DE/kulturhus/scholen;
-van Bree over het onderwerp agendapunt 5 regioraadsvergadering 1 oktober 2014 (voorstel tot beschikbaar stellen € 305.000);

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Stokkelaar: overzicht samenstelling projectgroep DE/kulturhus/scholen wordt naar de raad gestuurd;
Weth. Kleissen: amendement Almelo inzake regioraad 1 oktober 2014 (€ 305.000) wordt naar de raad gestuurd

Conclusie en advies:
NVT
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http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00129/?risVideoOffset=1411493524


2 Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan Omzien naar elkaar, de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015
en de verordening Jeugdhulp 2015 (19:39)

Vanwege de invoering van de Participatiewet, de overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van de gehele zorg voor
de jeugd, (de drie decentralisaties)dient hiervoor beleid te worden opgesteld. Dit beleid is opgenomen in het beleidsplan Omzien naar elkaar. Dit
beleidsplan dient, samen met de verordening Maatschappelijke ondersteuning en de verordening Jeugdhulp door de gemeenteraad te worden
vastgesteld. De verordening 
bevatten de procedure en juridische kaders.

Omzien naar elkaar raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Omzien naar elkaar beleidsplan.pdf ( versie 1 )
Omzien naar elkaar raadsbericht 2014-58.pdf ( versie 1 )
Omzien naar elkaar Verordening jeugdhulp.pdf ( versie 1 )
Omzien naar elkaar Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Duursma/wethouder Zwiep

Commissieleden:
Mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
dhr. Van Bree (CDA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots
(PvdA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Bos (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
A. Steenvoorde

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Zwiep:
- Raad krijgt nadere informatie over de consequenties van de Participatiewet voor het eigen risico ziektenkostenverzekering
Weth. Duursma:
- Overzicht van de inkomsten voor de uitvoering van de 3D’s wordt naar de raad gestuurd
- Overzicht actiepunten tot 1 januari 2016 (spoorboekje) wordt naar de raad gestuurd

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 oktober 2014.

Thema:
Maatschappelijke ondersteuning

Schorsing (20:40)

3 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Erve Weezenberg (20:55)

Erve Weezenberg, thans een agrarisch bedrijf met aanduiding minicamping, heeft een plan ingediend om de agrarische bestemming te wijzigen
in een bestemming Recreatie. 

raadsvrstl-raadsbesl Erve Weezenberg.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan toelichting.pdf ( versie 1 )
verbeelding.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Kleissen

Commissieleden:
Mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
dhr. Van Bree (CDA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots
(PvdA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Bos (D66)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
M. Rutjes

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 bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 oktober 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00129/?risVideoOffset=1411493986
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3696/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3698/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3700/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3701/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3702/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/maatschappelijkeondersteuning/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00129/?risVideoOffset=1411497645
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00129/?risVideoOffset=1411498540
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3710/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3711/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3712/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3713/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/gebiedsontwikkeling/


4 Voorstel inzake aanpassing Regeling Regio Twente t.b.v. jeugdhulptaken c.a. (21:03)

In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In Twente is afgesproken samen uitvoering te geven aan een aantal
van deze taken. Het OZJT is de nog op te richten organisatie die deze taken zal gaan uitvoeren of uitbesteden. Het OZJT voert deze taken uit
onder gastheerschap van de Regio Twente. Om dit in werk te stellen is een aanpassing van de regeling regio Twente noodzakelijk en moet de
raad instemmen met het instellen van een bestuurscommissie voor het OZJT.

raadsvrstl-raadsbesl.pdf ( versie 1 )
Regio Twente Jeugdhulp concept Verordening bestuurscommissie OZJT.pdf ( versie 1 )
concept-motie.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Duursma

Commissieleden:
Mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
dhr. Van Bree (CDA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots
(PvdA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Bos (D66)

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 7 oktober 2014.

Thema:
Maatschappelijke ondersteuning

5 Voorstel inzake de Veiligheidsstrategie 2015-2018 en het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 (21:15)

De veiligheidsstrategie 2015-2018 is opgesteld door de gemeenten, politie en het openbaar ministerie in Oost Nederland. In deze bestuurlijke
nota geven partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.

raadsvrstl-raadbesl.pdf ( versie 1 )
concept veiligheidssrategie en ontwerp meerjarenbeleidsplan.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
dhr. Van Bree (CDA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots
(PvdA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Bos (D66)

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 7 oktober 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00129/?risVideoOffset=1411499006
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3703/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3704/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3705/1/
http://www.bestuursweb.nl/thema/maatschappelijkeondersteuning/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00129/?risVideoOffset=1411499727
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3706/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3708/1/


6 Voorstel inzake vaststelling Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (21:35)

In de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Dinkelland 2003 is een regeling opgenomen met betrekking
tot het verlenen van ambtelijke bijstand aan raadsleden. Tevens regelt deze verordening het verlenen van financiële ondersteuning aan de
raadsfracties. Omdat de ambtelijke organisatie van de gemeente Dinkelland inmiddels is ondergebracht bij het openbaar lichaam Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen, is de huidige verordening niet meer actueel en stelt het presidium de raad voor een nieuwe verordening vast te stellen.

raadsvrstl-besl verord ambt bijstand 2014.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
Raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. Vrijkorte (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. Rutten (CDA), dhr. Hemmer (CDA),
dhr. Van Bree (CDA), dhr. Brand (VVD), dhr. Tijink (VVD), dhr. Hofmans (VVD), mevr. Koehorst (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots
(PvdA), dhr. Maathuis (D66), mevr. Scholten (D66), dhr. Bos (D66)

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 7 oktober 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00129/?risVideoOffset=1411500939
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3709/1/
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