
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Gecombineerde raadscommissie Omgeving en Economie/ 
Sociaal Domein en Bestuur 14 april 2020 

  
Voorzitter:              dhr. J.G.J. Joosten   Tijd:  19.30 uur 

Commissiegriffier: dhr. O.J.R.J. Huitema  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. 
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Blokhuis, wethouder Brand, wethouder  

Duursma 

 
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.  
Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Blokhuis, wethouder Brand, wethouder  

Duursma 
 

5. Voorstel inzake afwijzen verzoek partiële herziening bestemmingsplan Ossendijk 4  

Deurningen 
De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om het bestemmingsplan Buitengebied 2010  

ter plaatse van het perceel Ossendijk 4 te Deurningen te wijzigen. Het perceel is bestemd als  
‘recreatie-recreatiewoningen’ en verzocht wordt een woonbestemming toe te kennen. De  

aanvraag is echter in strijd met het gemeentelijk beleid, zodat wordt voorgesteld om het  
verzoek af te wijzen. 

Portefeuille: wethouder Brand 

  
6. Voorstel inzake afwijzen verzoek partiële herziening bestemmingsplan Molemansstraat 15  

Deurningen 
Er is een verzoek ingediend om ten zuiden van de huidige woning aan de Molemansstraat 15  

een vrijstaande woning met bijgebouwen te realiseren. Er is gebleken dat het plan niet  

voldoet aan de Nota inbreidingslocaties 2016 zodat de raad wordt voorgesteld om de  
verzoek af te wijzen. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Koninksweg 5-5a Saasveld 
Er is een aanvraag ingediend om een herziening van het bestemmingsplan. Om de bestaande  

woning op het perceel aan de Koninksweg 5 te Saasveld te slopen en op deze locatie vier  

seniorenwoningen te realiseren. De raad wordt voorgesteld medewerking te verlenen aan dit  
verzoek door vaststelling van het bestemmingsplan. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

 

 
 

 
 



 

 

8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied, Deurningerstraat 24-26 en  
Haarstraat 30' 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling extra 
bijgebouwen te realiseren op de percelen Deurningerstraat 24 en 26 te Deurningen in ruil  

voor de sloop van schuren aan de Haarstraat 30 te Weerselo. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

9. Voorstel inzake aanpassing nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 
Op dit moment staat de nota omgevingskwaliteit het gebruik van digitale schermen niet toe.  

Vanuit het bedrijfsleven komen echter initiatieven en verzoeken voor het plaatsen van digitale  
schermen op bedrijfsgebouwen. Om dit onder voorwaarden mogelijk te maken dient de nota  

omgevingskwaliteit op dit punt te worden aangevuld. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

10. Voorstel inzake beschikbaar stellen subsidie SDC’12 
De raad wordt voorgesteld om een eenmalig bedrag van maximaal € 150.000,-- ter  

beschikking te stellen, zodat er een subsidie kan worden verstrekt aan Stichting Promotie en  

Accommodatie SDC’12 ten behoeve van de opwaardering van de hoofdentree en  
parkeerplaatsen op het sportterrein van SDC '12. Tegelijkertijd wordt de akte van erfpacht en  

opstal tussen de gemeente en de Stichting over sportpark de Bögelscamp ontbonden. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 
11. Sluiting 


