
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Gecombineerde raadscommissie Omgeving en Economie/ 
Sociaal Domein en Bestuur 19 mei 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 vaststellen bestemmingsplan Noord Deurningen herverkaveling Zuudplas  
Het bestemmingsplan voorziet in een herverkaveling van een perceel aan de Zuudplas in 
Noord Deurningen zodat ook rijwoningen gebouwd kunnen worden. Met de herverkaveling 
kunnen belangrijke doelgroepen als starters en senioren binnen de kern Noord Deurningen 
beter worden bediend. 

Portefeuille: wethouder Brand 
  

6. Voorstel inzake wensen en bedenkingen begrotingen Verbonden partijen 

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is geregeld dat een gemeenschappelijke regeling  
voor 1 augustus de begroting van het daarop volgende jaar moet vaststellen. Dit kan alleen  

nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid is geboden om  
hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten.  

Portefeuille: burgemeester Joosten 

 
7. Raadsbrief 2019-91 jaarschijf 2020 prestatieafspraken gemeente Dinkelland met Mijande  

Wonen en de Huurdersraad van Mijande Wonen 
De fractie Burgerbelangen Dinkelland heeft verzocht deze raadsbrief te behandelen tijdens  

een raadscommissie om de gemaakte afspraken tussen de gemeente en Mijande Wonen en  
de gevolgen hiervan te bespreken. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 
8. Brief d.d. 14 februari 2020 inzake 5G 

De fractie Burgerbelangen Dinkelland heeft verzocht dit onderwerp te bespreken tijdens een  
raadscommissie omdat 5G en verdere uitbreiding van communicatie belangrijk is voor het  

welzijn van inwoners. Er moet echter ook kennis worden genomen van de mening van  

inwoners die hier niet juichend tegenover staan. De fractie Burgerbelangen Dinkelland wil  
over dit onderwerp een discussie tijdens de raadscommissie. 

Portefeuille: wethouder Duursma 
 

 



 

 

9. Raadsbrief 2020-5 beantwoording schriftelijke vragen inzake verstrekken containers aan  
maatschappelijke organisaties t.b.v. inzameling restafval 

De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht dit onderwerp te bespreken tijdens een  
raadscommissievergadering om ook andere mogelijkheden m.b.t. het verstrekken van  

containers aan maatschappelijke organisaties t.b.v. het restafval te bepreken. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

10. Sluiting 


