
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. A.P.M. Maathuis

Tijd:
19:30 uur

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

Plaats:
Raadzaal

1 Rondvraag (aanvang 19.30 uur) (19:33)

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 en Koegler

Commissieleden:
Ag. Ten Dam (LD), An. Ten Dam (LD), M. Metz (LD), I. Duursma (CDA), B. Blokhuis (CDA), E. van Bree (CDA), C. Demmer (VVDA), J.
Broekhuis (VVD), B. Munster (VVD), R. Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), W. Bos (BM)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Stokkelaar: raad wordt geïnformeerd zodra handtekeningen overeenkomst gemeente-Kamphuis Dusinksweg zijn gezet; stukken komen
ter inzage; onderbouwing van het bedrag van €280.000 wordt verantwoord.

Conclusie en advies:
N.v.t.

2 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Zoekeweg 7 Denekamp” (19:39)

Nieuwhuis Resort, gevestigd aan de Zoekeweg 7 te Denekamp, wil uitbreiden. Het recreatiebedrijf dat momenteel één groepsaccommodatie
verhuurt wil uitbreiden met een tweede groepsaccommodatie, waarbij eveneens het erf wordt aangepakt. Om 
deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld.

mrt19-raadsvrstl bp Zoekweg 7.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsbesl bp Zoekeweg 7.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Koegler

Commissieleden:
Ag. Ten Dam (LD), An. Ten Dam (LD), M. Metz (LD), I. Duursma (CDA), B. Blokhuis (CDA), E. van Bree (CDA), C. Demmer (VVDA), J.
Broekhuis (VVD), B. Munster (VVD), R. Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), W. Bos (BM)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2013

Raad gemeente Dinkelland
Algemene raadscommissie

Weergave voorbereidingsvergadering (05-03-2013)
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3 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Hogeveldsweg 8 in Deurningen” (19:41)

De Hogeveldsweg 8 in Deurningen is een voormalig agrarisch perceel. Op het perceel zijn zes landschapsontsierende voormalige agrarische
gebouwen aanwezig. De aanvrager wil d.m.v. de rood-voor-rood regeling deze gebouwen nu slopen en ter compensatie twee nieuwe woningen
bouwen. Een verdere investering in de ruimtelijke kwaliteit vindt plaats door de boom- en sierteelt op de naastgelegen es te beëindigen. Ook
wordt het karakteristieke kippenhok voorop het erf in authentieke staat hersteld. Tot slot wordt het nieuwe erf ingepast met het verbeteren van
bestaande erfbeplanting en het aanbrengen van nieuwe erfbeplanting.

mrt19-raadsvrstl bp Hogeveldsweg 8 Drn.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsbesl bp Hogeveldweg 8 Drn.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Koegler

Commissieleden:
Ag. Ten Dam (LD), An. Ten Dam (LD), M. Metz (LD), I. Duursma (CDA), B. Blokhuis (CDA), E. van Bree (CDA), C. Demmer (VVDA), J.
Broekhuis (VVD), B. Munster (VVD), R. Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), W. Bos (BM)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als hamerstuk geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 19 maart 2013

4 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Eurowerft Noord” in Denekamp (19:41)

Door de nieuwe ontwikkeling van de realisatie van een supermarkt op de locatie van het voormalige Vledderhoes en sloop/vernieuwing van de
dagwinkels op de hoek Nordhornsestraat/Eurowerft/Mr. Mulderstraat is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk voor deze locatie.

mrt19-raadsvrstl Eurowerft.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsbesl Eurowerft.pdf ( versie 1 )
mrt19-bp Eurowerft Denekamp reactienota.pdf ( versie 1 )
mrt19-beeldkwaliteitsplan Eurowerft Noord.pdf ( versie 1 )
mrt19-Eurowerft verbeelding.pdf ( versie 1 )
mrt05 zienswijze vd Klift Eurowerft.pdf ( versie 1 )
vd Klift Eurowerft brf aan gemeenteraad d d 12 maart 2013.pdf ( versie 1 )
mrt05-spreekrecht Eurowerft Froeling.pdf ( versie 1 )
mrt05-spreekrecht bp Eurowerft Poelmann van den Broek.pdf ( versie 1 )
mrt05-spreekrecht bp Eurowerft Aveskamp.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Koegler

Commissieleden:
Ag. Ten Dam (LD), An. Ten Dam (LD), B. Schutte (LD), I. Duursma (CDA), B. Blokhuis (CDA), E. van Bree (CDA), C. Demmer (VVDA), J.
Broekhuis (VVD), B. Munster (VVD), R. Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), W. Bos (BM)

Burgerdeelnemers:
Mw. mr. A. van de Klift (advocaat), J. ter Steege (Plusmarkt Denekamp), J. Aveskamp (slagerij Kappelhof), M. Froeling (familie Westrik)

Ambtelijke deelnemers:
Mw. Th. Snoeiijnk

Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht hebben gebruik gemaakt:
-Mw. mr A. van de Klift / J. ter Steege (bijdrage in schriftelijke vorm aangehecht)
-M. Froeling (bijdrage in schriftelijke vorm aangehecht)
-J. Aveskamp (bijdrage in schriftelijke vorm aangehecht)

Voor de weergave van de commissiebehandeling wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Koegler: de recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake detailhandelsstructuur, waarnaar door
mw. Van de Klift is verwezen, wordt aan de raad beschikbaar gesteld.

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2013.

Schorsing (20:24)
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5 Voorstellen inzake - opstart DinkellandWerkt! - oprichting stichting “DinkellandWerkt!” en lidmaatschap Coöperatieve
Vereniging UA “DinkellandWerkt!” (20:42)

van het Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland, inmiddels omgedoopt tot 
DinkellandWerkt! Doel van deze uitvoeringsstructuur is het realiseren van een 
betrouwbare dienstverlening en opdrachtuitvoering voor de opdrachtgevers bij het detacheren, uitvoeren van opdrachten en (tijdelijk)
tewerkstellen van medewerkers afkomstig uit de Wet sociale werkvoorziening, Wet werk en bijstand en Wet arbeidsongeschikte jongeren. 

mrt19-raadsvrstl Opstart Dinkelland Werkt.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsbesl Opstart Dinkelland Werkt.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsvrstl oprichting Stg. Dinkelland werkt.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsbesl oprichting Stg Dinkelland werkt.pdf ( versie 1 )
mrt19-Communicatietraject Dinkelland Werkt!.pdf ( versie 1 )
mrt19-Ondernemingsplan DinkellandWerkt!.pdf ( versie 1 )
mrt19-Transitieplan Wsw.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Zwiep

Commissieleden:
Ag. Ten Dam (LD), An. Ten Dam (LD), B. Schutte (LD), I. Duursma (CDA), B. Blokhuis (CDA), E. van Bree (CDA), C. Demmer (VVDA), J.
Broekhuis (VVD), B. Munster (VVD), R. Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), W. Bos (BM)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
H. Kerkdijk

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2013.

Thema:
Werk en inkomen

6 Voorstel inzake budgetoverheveling 2012 (21:18)

Om budgetten die in enig jaar niet worden uitgeput en waarbij het gelet op de 
situatie redelijk is deze over te hevelen naar het volgende dienstjaar, is de Regeling 
Spelregels Budgetoverheveling vastgesteld.

mrt19-raadsvrstl budgetoverheveling 2012.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsbesl budgetoverheveling 2012.pdf ( versie 1 )
mrt19-Bijlage 1 Te honoreren verzoeken om budgetoverheveling.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Steggink

Commissieleden:
Ag. Ten Dam (LD), An. Ten Dam (LD), B. Schutte (LD), I. Duursma (CDA), B. Blokhuis (CDA), E. van Bree (CDA), C. Demmer (VVDA), J.
Broekhuis (VVD), B. Munster (VVD), R. Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), W. Bos (BM)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
A.Meen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Steggink: de raad wordt nader geïnformeerd over het door de gemeente Tubbergen toegepaste beleid inzake restantbudgetten gemoeid
met personele lasten.

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2013.
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7 Voorstel inzake verruiming gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid (21:33)

Door ontwikkelingen in wet- en regelgeving hebben gemeenten op het gebied van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen meer
beleidsvrijheid gekregen. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat de minima zoveel mogelijk wordt ontzien en dat de armoedeval wordt tegengegaan.

mrt19-raadsvrstl kwijtscheldingsbeleid.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsbesl kwijtscheldingsregeling 2013.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Steggink

Commissieleden:
Ag. Ten Dam (LD), An. Ten Dam (LD), B. Schutte (LD), I. Duursma (CDA), B. Blokhuis (CDA), E. van Bree (CDA), C. Demmer (VVDA), J.
Broekhuis (VVD), B. Munster (VVD), R. Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), W. Bos (BM)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
W. Wesselink

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2013.

8 Voorstel inzake vaststelling Verordening op de rekenkamercommissie 2013 (21:42)

Elke gemeente heeft de wettelijke plicht invulling te geven aan de 
rekenkamerfunctie, ter versterking van de controlerende rol van de raad. Mede met het oog op de bezuinigingen heeft de raad besloten de
rekenkamercommissie in haar huidige vorm af te schaffen en het presidium opdracht gegeven met een voorstel te komen tot een alternatieve
invulling van de wettelijk verplichte rekenkamerfunctie rekening houdend met de bezuinigingen.

mrt19-raadsvrstl Rekenkamercie.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsbesl verordening rekenkamer.pdf ( versie 1 )
mrt19-raadsbesl onderzoeksprotocol rekenkamercie.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Ag. Ten Dam (LD), An. Ten Dam (LD), B. Schutte (LD), I. Duursma (CDA), B. Blokhuis (CDA), E. van Bree (CDA), C. Demmer (VVDA), J.
Broekhuis (VVD), B. Munster (VVD), R. Ossenvoort (PvdA), K. Mulders (PvdA), W. Bos (BM)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

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

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2013.
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