
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 4 september 2018 
  
Voorzitter:  mevr. A.M.T. ten Dam  Tijd:  19.30 uur 
Commissiegriffier: dhr. L.J.H. Engelbertink   Plaats:  raadszaal  

 

1. Opening 
 

2. Vaststelling agenda 
 

3. Informatie vanuit het college 
Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om 

te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht. 

 
4. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per 
onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te 

stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te 

worden gemeld.  
 

5. Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures 
Burgers die een zienswijze tegen een ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen  

bij dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht. 
 

6. Voorstel Uitvoeringsnota Woningbouw 2018 (incl. een presentatie) 
In de Woonvisie 2016+ is bepaald dat de woningbouwprogrammering tweejaarlijks in een 
uitvoeringsnota woningbouw wordt verantwoord en geactualiseerd, inclusief een actueel 

kwaliteitskader. Voordat tot vaststelling van de Uitvoeringsnota woningbouw 2018 wordt 
overgegaan en een vervolg wordt gegeven aan de dialoog met de kernen wordt aan de 

gemeenteraad de gelegenheid geboden zijn bevindingen kenbaar te maken aan het college. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

7. Brief van de heer J. Geerlings inzake de oliewinning in Schoonebeek c.a. 
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze brief te agenderen voor een raadscommissie.  

Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 
8. Brief van de heer C. Hamers d.d. 28 juni 2018 inzake klacht groenbeheer en – 

onderhoud / aanbevelingen voor een bewuster insectenbeheer 
De fracties PvdA en GroenLinks hebben verzocht deze brief / aanbevelingen te behandelen  

tijdens een raadscommissie. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

9. Voorstel vaststellen “Notitie Marktstraat-Denekamperstraat Ootmarsum” 
In de notitie "Marktstraat-Denekamperstraat Ootmarsum" wordt ingegaan op de ruimtelijk-
planologische ontwikkelingsrichting voor het gebied Marktstraat-Denekamperstraat in 
Ootmarsum. De notitie bouwt voort (en is een aanvulling) op de in 2015 vastgestelde 
detailhandelsstructuurvisie voor Dinkelland. De notitie geeft inzicht in de functie en positie van 
genoemd gebied, zodat initiatieven van marktpartijen kunnen worden beoordeeld. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

10. Brief van Stichting Leven met de Aarde d.d. 6 juni 2018 inzake  

wereldmilieudag en een goede start voor de “burgerschapslessen”  
De fractie PvdA heeft verzocht deze brief te behandelen tijdens een raadscommissie. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

11. Sluiting 


