
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), 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

1 Opening (19:35)

Voorstel:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 4 mevr. Duursma-Wigger.

2 Vaststelling agenda (19:37)

Besluit:
De agendapunten 9 en 10 zijn hamerstukken, de overige inhoudelijke agendapunten zijn bespreekstukken. 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 Vragenhalfuur (19:38)

Woordvoerders:
Namens de fractie Lokaal Dinkelland stelt dhr. Johannink een vraag over de huisvesting van de griffie. De schriftelijke vraag is aan de
besluitenlijst gehecht. De voorzitter geeft het voorzitterschap over aan de plv. voorzitter de heer Jogems en beantwoord de vraag van de fractie
Lokaal Dinkelland. De heer Jogems draagt het voorzitterschap over aan de heer Cazemier.

6 Open debatronde (19:51)

Besluit:
Er zijn geen onderwerpen aangedragen voor dit agendapunt.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 14 mei 2013 (19:51)

mei28-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 28-05-2013
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8 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan en garantstelling Het Trefpunt te Weerselo (19:51)

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 Het Trefpunt met de identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPTREFPUNT-0301 met de bijbehorende
bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPTREFPUNT-0301 vast te stellen;
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
anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wro. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie is middels
een exploitatieovereenkomst op andere wijze verzekerd;
4. In te stemmen met een garantstelling van € 165.500,- onder voorwaarde dat Stichting t Trefpunt een zekerheid overlegt;

mei28-raadsvrstl bp Trefpunt.pdf ( versie 1 )
mei28-raadsbesl Trefpunt.pdf ( versie 1 )
mei28-raadsbesl Trefpunt2.pdf ( versie 1 )

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

9 Voorstel inzake besluit naar aanleiding van tussenuitspraak bestemmingsplan Weerselo kern (19:57)

Voorstel:
het bestemmingsplan Weerselo kern aangepast vast te stellen, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1774.WEEBPWEERSELOKERN-
0402 ter uitvoering van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 6 maart 2013 (201207314/1/T1/R1) waarbij bepaalde
planonderdelen zoals verwoord onder het kopje wijzigingen gewijzigd worden vastgesteld.

mei28-raadsvrrst Weerselo kern .pdf ( versie 1 )
mei28-raadsbesl bp Weerselo kern.pdf ( versie 1 )

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

10 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Ootmarsum Landmarke (19:57)

Voorstel:
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 Ootmarsum, Landmarke, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPLANDMARKE-0401, vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Ootmarsum, Landmarke analoog vast te stellen;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: NL.IMRO.1774.OOTBPLANDMARKE-0401.dwg; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen kosten in de zin van artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening zijn.

mei28-raadsvrstl bp Landmarke.pdf ( versie 1 )
mei28-raadsbesl bp Landmarke.pdf ( versie 1 )

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

11 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Tilligte, partiële herziening uitbreiding winkel en parkeerplaatsen
Koopman. (19:57)

Voorstel:
1. De ingediende zienswijze van de fam. Arens, Ootmarsumsestraat 146 te Tilligte deels over te nemen en het bestemmingsplan gewijzigd vast
te stellen zoals onderstaand vermeld:
2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten van het in exploitatie brengen van de gronden anderszins verzekerd zijn.
3. Het vaststellen van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774.TILBPKOOPMAN-0401.dxf.

mei28-raadsvrstl bp Koopman Tilligte.pdf ( versie 1 )
mei28-raadsbesl bp Koopman Tilligte.pdf ( versie 1 )
mei28-bp Koopman Tilligte reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Mevrouw Ten Dam-Koopman neemt geen deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming omtrent dit voorstel. 
De heer Maathuis dient namens de fractie Bos Maathuis een motie in. De motie is aan de besluitenlijst gehecht. 
Het voorstel wordt met 18 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) en twee stemmen tegen (Bos Maathuis) aangenomen.
De motie van de fractie Bos Maathuis wordt verworpen met 2 stemmen voor (Bos Maathuis) en 18 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA,
VVD, PvdA)

12 Voorstel inzake vaststelling Visienota Transformatie Jeugdzorg Twente (20:11)

Voorstel:
Wij vragen u de Visienota ‘Transformatie Jeugdzorg Twente’ vast te stellen. Tevens vragen wij u in te stemmen met de andere 13 Twentse
gemeenten de vraagstukken, die voortvloeien uit de visienota, uit te laten werken tot nadere keuzes op het gebied van regionale samenwerking
en lokale uitvoering.
Hiermee wordt het mogelijk om te komen tot een vraag-gestuurd, effectief en efficiënt en betaalbaar jeugdzorgstelsel in Twente per 1-1-2015

mei28-raadsvrstl Jeugdzorg Twente.pdf ( versie 1 )
mei28-raadsbesl Jeugdzorg Twente.pdf ( versie 1 )
mei28-visienota jeugdzorg Twente.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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13 Voorstel inzake vaststelling jaarstukken 2012 (incl. voorjaarsbericht 2013) (20:32)

Voorstel:
De jaarstukken 2012 inclusief voorjaarsbericht 2013 vast stellen

mei28-raadsvrstl jaarstukken 2012.pdf ( versie 1 )
mei28-raadsbesl jaarstukken 2012.pdf ( versie 1 )
mei28 jaarstukken 2012 incl voorjaarsbericht 2013.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Wolbers voert als voorzitter van de auditcommissie het woord. De rapportage van de auditcommissie is aan deze besluitenlijst
gehecht.

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel met inachtneming van de advisering van de auditcommissie zoals opgenomen in bijgevoegde
rapportage.

14 Aangehouden voorstel inzake verzelfstandiging groot onderhoud sport (21:08)

Voorstel:
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 )
13-jan24 antwoord CDA inzake bezuinigingen sport2013-4 raadsbericht bezuinigingen sport b.pdf ( versie 1 )
apr16-LD-VVD sport.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Het amendement wordt met 10 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD) en 9 stemmen tegen (CDA, PvdA, Bos Maathuis) aangenomen
Het geamendeerde voorstel wordt met 10 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD) en 9 stemmen tegen (CDA, PvdA, Bos Maathuis)
aangenomen.

15 Sluiting (21:22)

Besluit:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van .

De griffier,  De voorzitter,

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