
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.
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)   

Afwezig (m.k.):
dhr. J.G.A. Kleissen (CDA)

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

Einde:
20:55 uur

Vastgesteld op:
10 september 2013

1 Opening (19:32)

Besluit:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Kleissen. Stemnummer is
nummer 12 de heer Schutte. De voorzitter feliciteert mevrouw Breukers met het behalen van de titel Master of Science. Er is een brief
ontvangen van het Kabinet van de Koning waarin de gemeenteraad van Dinkelland wordt bedankt voor de gelukwensen i.v.m. de abdicatie en
inhuldiging.

2 Vaststelling agenda (19:36)

Voorstel:
Het presidium stelt voor agendapunt 16 "Voorstel inzake vaststelling Richtlijn vormgeving en invulling voorhangprocedure artikel 169 lid 4
Gemeentewet" van de agenda af te voeren.

Besluit:
Met inachtneming van bovengenoemde wijziging wordt de agenda vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:37)

Besluit:
Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:37)

Besluit:
De raadsleden worden uitgenodigd bij de vergadering van de Regioraad aanwezig te zijn die 3 juli a.s. in het gemeentehuis van Denekamp
plaatsvindt.

5 Vragenhalfuur (19:38)

Woordvoerders:
Namens de VVD-fractie stelt mevrouw Demmer vragen over de Bedrijveninvesteringszones (BIZ). 
De heer Bijen stelt namens de fractie Lokaal Dinkelland een vraag over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen voor het
haalbaarheidsonderzoek Dorper Esch. 
Namens de PvdA-fractie stelt de heer Ter Schegget vragen inzake stimulering van de woningbouw in Dinkelland.
De heer Van Bree stelt namens de CDA-fractie een vraag over de sluiting van politiebureaus. 
De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht.
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6 Open debatronde (20:00)

Woordvoerders:
Het voor dit agendapunt ingediende onderwerp van de PvdA-fractie inzake "hondenbelasting" is aan de besluitenlijst gehecht. Tevens dient de
PvdA-fractie een motie over dit onderwerp in. Ook deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie wordt verworpen met 6 stemmen voor (PvdA, CDA) en 14 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, VVD, Bos Maathuis).

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 18 juni 2013 (20:42)

jul02-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De stuknummers 1.13.3, 1.13.31 en 1.13.32 worden via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie waarna de ingekomen
stukkenlijst conform wordt vastgesteld.

8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 april 2013 (20:43)

Besluitenlijst_00010.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan verlegging Kropsbeek te Ootmarsum (20:43)

Voorstel:
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 Verlegging Kropsbeek te Ootmarsum met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPKROPSBEEK-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd te laten vaststellen in die zin dat de volgende
wijzigingen worden voorgesteld:
Verbeelding
Aanpassing van het tracé van de beek op de kavel kadastraal bekend voormalig gemeente Denekamp, sectie K, nummer 613;
Op de analoge verbeelding het stippenpatroon van de legenda voor de bestemming Leiding-Leidingstrook in overeenstemming brengen met het
stippenpatroon op de verbeelding;
Regels
De 3 tekeningen welke als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan zijn gevoegd laten vervangen door 1 tekening d.d. 9 april 2013;
Toelichting
Het concept-rapport m.b.t. archeologie van Raap bij het ontwerpbestemmingsplan laten vervangen door het definitieve rapport van 3 mei 2012.
2. Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPKROPSBEEK-0401 te laten vaststellen;
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat 
er geen sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro.
• De zienswijzen gedeeltelijk over te nemen

jul02-raadsvrstl-besl bp verlegging Kropsbeek.pdf ( versie 1 )
jul02-reactienota verlegging Kropsbeek.pdf ( versie 1 )

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

10 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Recreatieterrein Bij de Bronnen (20:44)

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 Recreatieterrein Bij de Bronnen, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.RECBPBijdeBronnen-0401, ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Bij de Bronnen analoog ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: 
o_NL.IMRO.1774.RECBBijdeBronnen-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;

jul02-raadsvrstl bp bij de bronnen.pdf ( versie 1 )
jul02-raadsbesl bp bij de bronnen.pdf ( versie 1 )
jul02-inspraakreactie Bij de Bronnen.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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12 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Postweg 13 te Saasveld (20:44)

Voorstel:
• 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 Postweg 13 te Saasveld met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWEG13-0401 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden te laten vaststellen;
• Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWEG13-0401 te laten vaststellen;
• In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat 
er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder c, van het Bro. De
verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro betreffen uitsluitend de aansluiting van een bouwperceel op de
openbare ruimte of de aansluiting op nutsvoorzieningen.

jul02-raadsvrstl-besl bp Postweg 13 Saasveld.pdf ( versie 1 )

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

14 Voorstel inzake vaststelling Bouwverordening 2013 (20:44)

Voorstel:
De Bouwverordening 2013 vast te stellen.

jul02-raadsvrstl-besl bouwverordening 2013.pdf ( versie 1 )

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

15 Voorstel inzake vaststelling Verordening op het gemeenteblad Dinkelland (20:44)

Voorstel:
Wij stellen uw raad voor om een gemeenteblad in te stellen en dit elektronisch uit te geven door vaststelling van de Verordening op het
gemeenteblad Dinkelland.

jul02-raadsvrstl-besl Gemeenteblad Dinkelland.pdf ( versie 1 )

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

17 Voorstel inzake vaststelling beleidsnota Vitale Coalities, betere gezondheid, meer participatie (20:44)

Voorstel:
De Beleidsnota Vitale Coalities, betere gezondheid, meer participatie vast te stellen.

jul02-raadsvrstl-besl vitale coalities.pdf ( versie 1 )
jul02-Handreiking Vitale coalities.pdf ( versie 1 )
jul02-nota gezondheidsbeleid.pdf ( versie 1 )

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

18 Voorstel inzake vaststelling Verordening inburgering gemeente Dinkelland 2013 (20:44)

Voorstel:
De verordening inburgering gemeente Dinkelland 2013 overeenkomstig het bijgevoegd raadsbesluit vast 
te stellen.

jul02-raadsvrstl-besl verordening inburgering.pdf ( versie 1 )

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

19 Voorstel inzake vaststelling Afstemmingsverordening en Toeslagenverordening gemeente Dinkelland 2013 (20:45)

Voorstel:
de Afstemmingsverordening gemeente Dinkelland 2013 conform bijgevoegd concept raadsbesluit vast te stellen;
- de door ons college vastgestelde Beleidsregels boeteoplegging WWB, IOAW en IOAZ en Beleidsregels terugvordering inkomensvoorzieningen
gemeente Dinkelland 2013 voor kennisgeving aan te nemen;
- de Toeslagenverordening gemeente Dinkelland 2013 conform bijgevoegd concept raadsbesluit vast te stellen

jul02-overzicht wijz Afstemmings- en toeslagenverordening 2013.pdf ( versie 1 )
jul02-raadsvrstl-besl Afstemmingsverordening def.pdf ( versie 1 )
jul02-raadsvrstl-besl Toelagenverordening def.pdf ( versie 1 )
jul02-Beleidsregels terugvordering inkomensvoorzieningen def.pdf ( versie 1 )
jul02-Beleidsregels boeteoplegging Wwb Ioaw en Ioaz def.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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11 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Tilligte, woningbouwlocatie Ten
Dam (20:45)

Voorstel:
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 Tilligte, woningbouwlocatie Ten Dam met de identificatiecode NL.IMRO.1774.TILBPTENDAM-0401
met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd te laten vaststellen in die zin dat, het bouwvlak ten behoeve van de (enige) vrijstaande
woning in het plangebied 7 meter naar achteren wordt verschoven;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.TILBPTENDAM-
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. 
• Het beeldkwaliteitsplan te laten vaststellen.

jul02-raadsvrstl-besl bp Ten Dam Tilligte.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Mevrouw Ten Dam-Koopman onthoudt zich van stemming. De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

20 Voorstel inzake herziening bestemmingsplan Hondeveldsweg te Saasveld (20:46)

Voorstel:
Het verzoek om herziening van het bestemmingsplan voor het perceel Hondeveldsweg (ong.) te Saasveld, ten behoeve van de vestiging van een
intensieve veehouderij, afwijzen.

jul02-raadsvrstl-besl bp Hondeveldsweg.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Blokhuis (CDA), de heer Bijen (Lokaal Dinkelland en de heer Ter Schegget (PvdA) leggen een stemverklaring af.

Besluit:
Het voorstel wordt met 5 stemmen tegen (CDA) en 15 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA, Bos Maathuis) aangenomen.

21 Voorstel inzake kennis nemen van de ontwerpbegrotingen 2014 gemeenschappelijke regelingen (20:49)

Voorstel:
1. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2014 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, Crematoria
Twente, Stadsbank Oost Nederland en Werkvoorzieningsschap Oost Twente.
2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2014 van de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente een zienswijze in te dienen.

jul02-begroting 2014 Stadsbank.pdf ( versie 1 )
jul02-Prog begr VRT 2014.pdf ( versie 1 )
jul02-rogrammabegroting_Regio_Twente_2014.pdf ( versie 1 )
jul02-Begroting 2014 Top Craft.pdf ( versie 1 )
jul02-raadsvrstl-besl begrotingen GR.pdf ( versie 1 )
jul02-begroting Crematoria Twente.pdf ( versie 1 )

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

22 Sluiting (20:50)

Besluit:
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

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

De griffier,  De voorzitter,

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