
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. Mr. R.S. Cazemier

Griffier:
dhr. 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), mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman (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)   

Aanwezig van het college:
de wethouders dhr. A.B.J. Steggink, mevr. J.B.M. Zwiep-
Rosens, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila, dhr. W. Koegler

Plaats:
Raadzaal

Aanvang:
19:30 uur

Vastgesteld op:
10 september 2013

1 Opening (19.30 uur) (19:32)

Besluit:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 16 dhr. Van Garderen.

2 Vaststelling agenda (19:33)

Voorstel:
De heer Kleissen verzoekt de raad namens de CDA-fractie agendapunt 13 "Voorstel inzake uitkomst marktorëntatie zwembad Dorper Esch
Denekamp van de agenda af te voeren. De heer Ter Schegget van de PvdA-fractie en de heer Bos van de fractie Bos Maathuis geven aan dat
hun fracties zich hierbij kunnen aansluiten. De heer Bijen geeft aan dat de fractie Lokaal Dinkelland het hier niet mee eens is en dat zij het
voorstel willen behandelen. Namens de VVD-fractie geeft de heer Broekhuis aan het voorstel wel te willen behandelen. De heer Kleissen
verzoekt om hoofdelijke stemming. Het voorstel wordt met 9 stemmen voor (CDA, Bos Maathuis, PvdA) en 12 stemmen tegen (Lokaal
Dinkelland, VVD) verworpen.

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 (19:38)

Besluit:
Er zijn geen mededelingen.

5 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 26 februari 2013 en 19 maart 2013 (19:38)

Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 04-06-2013
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6 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Singraven – De Kolkschuur (19:39)

Voorstel:
Het voorstel is:
- het digitale bestemmingsplan, zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1774.BPSINGKOLKSCHUUR-0401 (bestemmingsplan Singraven –
De Kolkschuur) vast te stellen, met dien verstande dat deze ongewijzigd is ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan;
- de bijbehorende kadastrale ondergrond d.d. 21 november 2012 mede vast te stellen.
- de raad voorstellen geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van kosten anderszins is verzekerd

mei28-raadsvrstl bp Kolkschuur Singraven.pdf ( versie 1 )
jun04-raadsbesl bp Kolkschuur Singraven.pdf ( versie 1 )
mei28-Bestemmingsplan Landgoed Singraven.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

7 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Brandlichterweg 87 Denekamp (19:39)

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 Buitengebied, Brandlichterweg 87 Denekamp met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWG87-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden te laten vaststellen;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWG87-0401.dwg vast te stellen;
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als
bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro.

jun04-raadvrstl bp Brandlichterweg87.pdf ( versie 1 )
mei28-raadsbesl bp Brandlichterweg 87.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

8 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Recreatieterrein Papillon (19:39)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) de digitale versie van het bestemmingsplan Recreatieterrein Papillon, met de identificatiecode NL.IMRO.1774.RECBPPapillon-
0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het Rapport zienswijzen Recreatieterrein
Papillon van 21 maart 2013 met de bijbehorende bestanden;
2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Papillon analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals
verwoord in het Rapport zienswijzen Recreatieterrein Papillon van 21 maart 2013;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: 
o_NL.IMRO.1774.RECBPPAPILLON-0401.dxf; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het een conserverend plan betreft en er geen kosten in de zin van artikel 6.2.1 Besluit
ruimtelijke ordening zijn;
5. ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in het Rapport zienswijzen Recreatieterrein Papillon
van 21 maart 2013.

jun04-raadsvrstl Papillon.pdf ( versie 1 )
jun04 raadsbesl Papillon.pdf ( versie 1 )
jun04-Papillon reactienota zienswijze.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

9 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Weerselo, Gunnerstraat 33 (19:39)

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 Bedrijventerrein Weerselo, Gunnerstraat 33 met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPGUNNERSTR33-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd 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.WEEBPGUNNERSTR33-0401.dwg vast te stellen;
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen verhaalbare kosten zijn.

jun04-raadsvrstl bp Gunnerstraat Wlo.pdf ( versie 1 )
jun04-raadsbesl bp Gunnerstraat 33 Wlo.pdf ( versie 1 )
mei28-reactienota bp Gunnerstraat 33 Wlo.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Het voorstel wordt z.h.s. met 2 stemmen tegen (Bos Maathuis) en 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) aangenomen.
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10 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Abdijweg ongenummerd, drie vrijstaande woningen (19:53)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) de digitale versie van het bestemmingsplan Abdijweg ongenummerd 3 vrijstaande woningen, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPABDIJWEGDOOD-0401, ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
2. het bestemmingsplan Abdijweg ongenummerd 3 vrijstaande woningen analoog vast te stellen;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: NL.IMRO.1774.WEEBPABDIJWEGDOOD-0401.dwg; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien kostenverhaal en tevens planschade is verzekerd op basis van de exploitatieovereenkomst;
5. ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in het Reactienota zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan Abdijweg ongenummerd 3 vrijstaande woningen van 24 april 2013.

jun04-raadsvrstl bp Abdijweg.pdf ( versie 1 )
jun04-raadsbesl bp Abdijweg.pdf ( versie 1 )
mei28-bp Abdijweg Zienswijzenota.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

11 Voorstel inzake subsidieverzoek H. Plechelmus Rossum (19:53)

Voorstel:
Het voorstel is:
Instemmen met het voorstel om het subsidieverzoek in het tekort van renovatie van de H. Plechelmus te Rossum te weigeren.

jun04-raadsvrstl subsidieverzoek Plechelmus.pdf ( versie 1 )
jun04-raadsbesl subsidieverzoek Plechelmus.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake verbetering binnenklimaat basisschool De Meander in Ootmarsum (19:53)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Instemmen met het rapport verbeteren binnenklimaat De Meander Fase 1;
2. Besluiten om € 375.000,00 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen, zijnde 50% van de totale projectkosten.

jun04-raadsvrstl Meander klimaat.pdf ( versie 1 )
jun04-raadsbesl Meander klimaat.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

13 Voorstel inzake uitkomst marktoriëntatie zwembad Dorper Esch Denekamp (19:54)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Kennis nemen van de uitkomst van de marktoriëntatie
2. Gezien het feit dat het plan van stichting De Dinkel Twente onaanvaardbare financiële risico’s (10,5 miljoen euro) voor de gemeente met zich
mee brengt, de Stichting De Dinkel Twente voor verdere deelname tot overname van de exploitatie van Dorper Esch af te laten vallen.
3. Met Optisport en ConeGroup een vervolgtraject aan te gaan waarbij wij beide partijen door middel van een te schrijven bestek met elkaar in
concurrentie brengen.

jun04-raadsvrstl Dorper Esch.pdf ( versie 1 )
jun04-raadsbesl Dorper Esch.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Ter Schegget dient namens de PvdA-fractie een amendement in. Dit amendement is aan de besluitenlijst gehecht. De heer Kleissen
legt namens de CDA-fractie een stemverklaring af.

Besluit:
Het amendement wordt z.h.s. met 1 stem voor (PvdA) en 20 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Bos Maathuis) verworpen.
Het voorstel wordt met 9 stemmen tegen (CDA, PvdA, Bos Maathuis) en 12 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD) aangenomen.

Schorsing (21:09)

14 Voorstel inzake inzameling grof huishoudelijk afval (21:28)

Voorstel:
Het voorstel is:
Besluiten kennis te nemen van dit voorstel en de daarin vervatte conclusies, als reactie op de motie d.d. 29 januari 2013.

jun04-raadsvrstl afvalbrengpunt.pdf ( versie 1 )
jun04-raadsbesl afvalbrengpunt.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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15 Voorstel inzake kennisneming van de ontwerp-programmabegroting 2014 (incl. meerjarenperspectief 2015-2017) Noaberkracht
Dinkelland-Tubbergen (21:56)

Voorstel:
Het voorstel is:
Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland.

jun04-raadsvrstl begroting GR 2014.pdf ( versie 1 )
jun04-raadsbesl begroting GR 2014.pdf ( versie 1 )
jun04-Programmabegroting 2014 GR.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

16 Voorstel inzake vaststelling van het Raadsplan 2014 (21:56)

Voorstel:
Het voorstel is:
Het Raadsplan 2014 vast te stellen.

Woordvoerders:
De heer Johannink (Lokaal Dinkelland) dient namens de fracties Lokaal Dinkelland en CDA een motie "NK Wielrennen 2014" in. De motie is
aan de besluitenlijst gehecht. De VVD-fractie dient een motie "Leges" in. De VVD-fractie trekt de motie "Leges" in.

Besluit:
De motie "NK Wielrennen" wordt unaniem aangenomen.
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het Raadsplan 2014.

Schorsing (22:41)

Schorsing (23:10)

17 Sluiting (23:37)

Besluit:
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 10 september 2013.

De griffier,  De voorzitter,

dhr. Mr. O.J.R.J. Huitema dhr. Mr. R.S. Cazemier
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