
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. 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. A.H.J. Schutte (Lokaal Dinkelland)

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:
21:20 uur

Vastgesteld op:
8 oktober 2013

2 Vaststelling agenda (19:35)

Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:35)

Besluit:
Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:35)

Besluit:
Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:35)

Woordvoerders:
Namens de CDA-fractie stelt mevrouw Duursma vragen over de Participatiewet. De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht. Wethouder Zwiep
beantwoordt de gestelde vragen. De heer Maathuis van de fractie Bos Maathuis stelt vragen over het klooster Ootmarsum. Wethouder
Stokkelaar beantwoordt de gestelde vragen.

6 Open debatronde (19:45)

Besluit:
Er zijn geen onderwerpen aangedragen voor dit agendapunt.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 27 augustus 2013 (19:45)

sep10-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )
sep10-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De stuknummers 1.13.8, 1.13.23 en 2.13.10 worden via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie.
Stuknummer 1.13.47 voorstel "instemmen met de opdrachtbevestiging" wordt gewijzigd in "in handen stellen van de auditcommissie om
advies". 
Met inachtneming van het bovenstaande wordt de ingekomen stukkenlijst vastgesteld.
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8 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 28 mei 2013, 4 juni 2013 en 2 juli 2013 (19:47)

Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Aa Broek 5 in Agelo (19:48)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Ten aanzien van de zienswijze te beslissen overeenkomstig de conclusies in de reactienota Reactienota zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan Aa broek 5 Agelo;
2. het digitale bestemmingsplan, zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1774. BUIBPAABROEKAGELO-0401 vast te stellen en daarmee in
te stemmen met de wijzigingen in de regels en verbeelding van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Bij dit
bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de digitale ondergrond met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPAABROEK5AGELO-0401.dwg;
3. De raad voor te stellen in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van een
bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening.

raadsvrstl-besl bp Aa Broek 5 Agelo.pdf ( versie 1 )
bp Aa Broek reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

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

10 Voorstel inzake basistarieven huishoudelijke hulp vanaf 2014 (19:48)

Voorstel:
Het voorstel is:
Vanaf 1 september 2012 is de gemeenteraad verplicht om basistarieven voor hulp bij het huishouden vast te stellen. Dat is het gevolg van de
Wet basistarieven die op die datum is ingegaan. Aangezien de huidige contracten voor huishoudelijke hulp lopen tot 31 december 2013 en wij
daarom op korte termijn opnieuw gaan aanbesteden, moet een basistarief vastgesteld worden.

huishoudelijke hulp.docx ( versie 1 )

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

11 Voorstel inzake invoering starterslening Dinkelland (20:07)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. deelnemen aan de Startersregeling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);
2. een bedrag van € 200.000,-- storten op de in te richten gemeenterekening Starterslening bij het SVn;
3. Voor aanvragers een sociaal/economische bindingseis aan Dinkelland laten gelden;
4. het maximum per lening vastleggen op € 35.000,- en de verwervingskostengrens op 
€ 225.000,-;
5. de verordening Starterslening Dinkelland 2013 vaststellen overeenkomstig bijgevoegd 
ontwerp.

raadsvrstl starterslening.pdf ( versie 1 )
raadsbesl starterslening verordening.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Ter Schegget dient namens de PvdA-fractie een amendement in. Het amendement is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
Het amendement wordt met 1 stem voor (PvdA) en 19 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Bos Maathuis) verworpen.
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake vaststelling structuurvisie Dinkelland (21:01)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Gewijzigd vast te stellen de structuurvisie Dinkelland, zoals vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1774.SVDINKELLAND-0401;
2. De digitale ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1774.SVDINKELLAND-0401 vast te stellen;
3. Ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in de “Reactienota zienswijzen ontwerp-structuurvisie
Dinkelland”.

structuurvisie Dinkelland raadsvoorstel en-besluit.pdf ( versie 1 )
StructuurvisieDinkellandReactienotazienswijzen.pdf ( versie 1 )
structuurvisie Dinkelland.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Bos Maathuis) en 1 stem tegen (PvdA) overeenkomstig het voorstel.

13 Sluiting (21:14)

Besluit:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 8 oktober 2013.

De griffier,  De voorzitter,
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Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier
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