BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 16-04-2013
Vergaderingsgegevens
Voorzitter:
Mr. R.S. Cazemier

Griffier:
Mr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
dhr. J.G. Jogems (CDA), mevr. R.E.M. Breukers (CDA), dhr.
E.A. van Bree (CDA), mevr. C.M.E. Duursma-Wigger (CDA), dhr.
J.G.A. Kleissen (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA), dhr. J. ter
Schegget (PvdA), dhr. W.H.C. Bos (Bos Maathuis), dhr. A.P.M.
Maathuis (Bos Maathuis), mevr. H.D. Kortink-Schiphorst (Lokaal
Dinkelland), dhr. A.H.J. Schutte (Lokaal Dinkelland), dhr. J.H.J.
Meijer (Lokaal Dinkelland), dhr. J.G. Johannink (Lokaal
Dinkelland), dhr. N.G.H. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. A.W. van
Garderen(Lokaal Dinkelland), dhr. H.J. Wolbers (Lokaal
Dinkelland), mevr. A.M.T. ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr.
G.J.M. Scholten-Heupink (Lokaal Dinkelland), mevr. C.C.M.
Demmer-Munster (VVD), dhr. J.F.H. Broekhuis (VVD)

Afwezig (m.k.):
mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman

Aanwezig van het college:
de wethouders dhr. A.B.J. Steggink, mevr. J.B.M. ZwiepRosens, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila, dhr. W. Koegler en
gemeentesecretaris dhr. A.B.A.M. Damer

Plaats:
Raadzaal

Aanvang:
19:30 uur

Einde:
22:35 uur

1 Opening (19.30 uur) (19:34)
Besluit:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering.
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Ten Dam-Koopman vanwege familie-omstandigheden. De voorzitter biedt haar namens de
gemeenteraad, het college en alle aanwezigen op de tribune condoleances aan.
In verband met de abdicatie van Koningin Beatrix en de inhuldiging van prins Willem Alexander en prinses Maxima tot Koning en Koningin der
Nederlanden zal het presidium namens de gemeenteraad een felicitatie sturen.
Stemnummer is nummer 8 de heer Bos.
2 Vaststelling agenda

(19:37)

Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Informatie vanuit het college

(19:37)

Besluit:
Er is geen informatie vanuit het college.
4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(19:37)

Besluit:
Er zijn geen mededelingen.
5 Vragenhalfuur (19:37)
De fractie Bos Maathuis heeft hiervoor het onderwerp "leegstand winkelpanden" ingediend (zie bijlage).
6 Open debatronde

(19:41)

Besluit:
Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.
7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 2 april 2013 (19:41)
apr16-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8 Voorstel inzake vaststelling welstandsparagraaf en bestemmingsplan Noord-Deurningen, Johanninksweg

(19:42)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Het bestemmingsplan Noord-Deurningen, Johanninksweg, zoals vervat in het GMLbestand NL.IMRO.1774.NDEBPJOHANNINKSWEG-0401 vast te stellen.
2. De ondergrond van de verbeelding d.d. 26 februari 2013 bekend als ondergrond NL.IMRO.1774.NDEBPJOHANNINKSWEG-0401 behorende
bij het bestemmingsplan Noord-Deurningen, Johanninksweg vast te stellen.
3. De welstandsparagraaf welstandscriteria H4 Jong Ontginningsdorp voor het plangebied
vast te stellen.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien er geen verhaalbare kosten zijn.
apr16-raadsvrstl bp Johanninksweg Noord Deurningen.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl bp Johanninksweg Noord Deurningen.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
9 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Herprofilering Dusinksweg

(19:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en
de digitale versie van het bestemmingsplan Herprofilering Dusinksweg met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIbphpdusinksweg-0401 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIbphpdusinksweg-0401 te laten vaststellen;
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat
het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden
anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro.
apr16-raadsvstl Dusinksweg Agelo.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl Dusinksweg Agelo.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De heer Ter Schegget legt namens de PvdA-fractie een stemverklaring af.
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
10 Voorstel inzake verzelfstandiging groot onderhoud sport (19:44)
Het voorstel is:
1. De notitie Verzelfstandiging groot onderhoud sport (maart 2013) vast te stellen;
2. De benodigde extra middelen € 1.562.000,00 beschikbaar te stellen.
apr16-raadsvrstl onderhoud sport.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl onderhoud sport.pdf ( versie 1 )
apr16-Notitie verzelfstandiging groot onderhoud sport.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De heer Bijen en de heer Johannink van de fractie Lokaal Dinkelland nemen geen deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming over dit
onderwerp en verlaten de zaal.
Mevrouw Ten Dam van de fractie Lokaal Dinkelland dient namens de fracties Lokaal Dinkelland en VVD een amendement in. Het amendement
is aan de besluitenlijst gehecht.
Voor het amendement stemmen de fracties Lokaal Dinkelland en VVD (9 stemmen voor). Tegen het amendement stemmen de fracties CDA,
Bos Maathuis en PvdA (9 stemmen tegen) waardoor de stemmen staken.
De besluitvorming wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
Schorsing

(21:05)

11 Voorstel inzake vaststelling LOG-visie

(21:26)

Het voorstel is:
In te stemmen met de behandeling van de inspraakreacties en de LOG visie vast te stellen.
apr16-raadsvrstl LOG-visie.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl LOG.pdf ( versie 1 )
apr16-LOG-visie.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De heer Kleissen legt namens de CDA-fractie een stemverklaring af.
Het voorstel wordt met 12 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA) en 8 stemmen tegen (CDA, Bos Maathuis) aangenomen.

12 Voorstel inzake vaststelling jaarrekening 2012 grondexploitaties (21:38)
Het voorstel is:
1. De herziene grondexploitaties vast te stellen;
2. De afdracht vanuit de complexen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen (€ 5 per m2
verkochte bouwgrond) vanaf 1-1-2013 op nul stellen;
3. Het beschikbaar gestelde krediet, raadsbesluit 13-2-2007, tbv aanleg rondweg Weerselo
ter grootte van € 250.000 in 2012 te onttrekken aan de reserve bovenwijkse voorzieningen en ten gunste te brengen van de reserve majeure
projecten;
4. Het resterende saldo van de reserve bovenwijkse voorzieningen per 31-12-2012 ter grootte van € 449.047 ten gunste te brengen van de
reserve grondexploitaties;
5. Verliesnemingen te doen voor de complexen Echelpoel III (€ 250.000), Deurninger Esch (€ 200.000), De Schil Rossum (€ 240.000), Rossum
Noord Woningbouw (€ 125.000), Rossum Noord Overig (€ 101.232), Kraakenhof Lattrop (€ 30.000) en ’t Spikkert (€ 300.000);
6. Winstneming te doen uit Reestman (€ 150.000);
7. De complexen Sombeek I en II (€ 35.798), Veldzijde West (€ 106.891), Tilligte 1998 (€ 72.027) en Bornsestraat (€ 22.976) met een batig
saldo af te sluiten en deze saldi ten gunste te brengen van de reserve grondexploitatie;
8. Ten laste van de reserve grondexploitatie in 2013 een krediet beschikbaar stellen voor het woonrijp maken van Sombeek I en II (€ 5.000),
Veldzijde West (€ 75.000) en Tilligte 1998 (€ 50.000).
apr16-raadsvrstl grondexploitaties jaarrek 2012.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl grondexploitaties jaarrekening 2012.pdf ( versie 1 )
Besluit:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
13 Voorstel inzake vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 (22:10)
Het voorstel is:
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 met de bijbehorende kostendekking vast te stellen.
apr16-raadsvrstl GRP 2013-2018.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl GRP 2013-2018.pdf ( versie 1 )
apr 16-GRP.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De heer Johannink van de fractie Lokaal Dinkelland dient namens de fracties Lokaal Dinkelland, CDA, VVD en PvdA een amendement in. Het
amendement is aan de besluitenlijst gehecht.
- Het amendement wordt met 18 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) en 2 stemmen tegen (Bos Maathuis) aangenomen.
- Het voorstel wordt z.h.s. met 18 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) en 2 stemmen tegen (Bos Maathuis) aangenomen.
14 Voorstel inzake bestemming interim-dividend Cogas (22:35)
Het voorstel is:
Het interim-dividend van de Cogas van € 2.315.000 als volgt te bestemmen:
1. Een bedrag van € 1.210.000 toe te voegen aan de reserve grondexploitatie;
2. Een bedrag van € 600.000 toe te voegen aan de reserve vastgoed;
3. Het restant bedrag van € 505.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
Bovenstaande bestemmingsvoorstel te verwerken in de jaarrekening 2012.
apr16-raadsvrsrtl interim-dividend Cogas.pdf ( versie 1 )
apr16-raadsbesl interim-dividend Cogas.pdf ( versie 1 )
Besluit:
Het voorstel wordt met 1 stem tegen (PvdA) en 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Bos Maathuis) aangenomen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van .
De griffier,

Mr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

Mr. R.S. Cazemier

