
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), 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. H.J. Wolbers (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:
22:10 uur

Vastgesteld op:
5 november 2013

1 Opening (19:37)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Wolbers. Stemnummer is
nummer 5 de heer Kleissen.

2 Vaststelling agenda (19:38)

Woordvoerders:
Wethouder Steggink doet het voorstel aan de raad agendapunt 10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase van
de agenda af te voeren vanwege actuele ontwikkelingen en opnieuw te agenderen voor de volgende raadsvergadering. De raad gaat unaniem
met dit voorstel akkoord.

Besluit:
Aldus wordt de agenda vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:41)

Besluit:
Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:41)

Besluit:
Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:42)

Woordvoerders:
De heer Van Bree dient namens de CDA-fractie een vraag inzake de situatie op de Dusinksweg in Ootmarsum. Deze vraag is aan de
besluitenlijst gehecht. Wethouder Steggink beantwoordt de gestelde vragen.

6 Open debatronde (19:48)

Besluit:
Er zijn geen onderwerpen aangedragen voor dit agendapunt.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 08-10-2013

http://www.bestuursweb.nl/-5lds-/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381253833
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381253880
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381254107
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381254113
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381254124
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381254493


7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 24 september 2013 (19:48)

okt08-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.

8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 september 2013 (19:48)

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling richtlijn voorhangprocedure 2013 (19:48)

Voorstel:
vaststelling van de Richtlijn vormgeving en invulling voorhangprocedure artikel 169 lid 4 Gemeentewet.

raadsvrstl Voorhangprocedure 2013.pdf ( versie 1 )
raadsbesl Voorhangprocedure 2013.pdf ( versie 1 )

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

10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase (19:49)

Voorstel:
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 “Het Spikkert, eerste fase”, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPHETSPIKKERTF1-0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het
“Rapport zienswijzen Het Spikkert, eerste fase” van 22 augustus 2013 met de bijbehorende bestanden;
2. het bestemmingsplan “Het Spikkert, eerste fase” analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals
verwoord in het “Rapport zienswijzen Het Spikkert, eerste fase” van 22 augustus 2013; 
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774.WEEBPHETSPIKKERTF1-0401.dxf; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien de kosten anderszins verzekerd zijn;
5. ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in het “Rapport zienswijzen Het Spikkert, eerste fase”
van 22 augustus 2013;
6. de Crisis- en Herstelwet van toepassing te verklaren met betrekking tot het onderhavige bestemmingsplan;
7. het beeldkwaliteitsplan Het Spikkert, eerste fase van augustus 2013 vast te stellen.

raadsvrst-besl bp Spikkert 1e fase.pdf ( versie 1 )
Spikkert rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Het voorstel wordt van de agenda afgevoerd.

11 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Denekamp, Vledderstraat-Brinkstraat (19:49)

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 Denekamp, Vledderstraat-Brinkstraat met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BPDENVledderstr-0401
met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd te laten vaststellen

raadsvrstl Vledderstraat.pdf ( versie 1 )
bp Vledderstraat reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Het voorstel wordt met 17 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 3 stemmen tegen (PvdA, Bos Maathuis) aangenomen

Schorsing (20:18)

12 Voorstel inzake vaststelling van het beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (20:59)

Voorstel:
het beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving vast te stellen conform bijgevoegd 
ontwerpraadsbesluit

raadsvrstl-besl KiGO.pdf ( versie 1 )
KiGO.pdf ( versie 1 )
sep24 KiGO rreactienota.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Van Bree (CDA) dient namens de fracties CDA, Lokaal Dinkelland en VVD een motie in. Deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.
De heer Ter Schegget van de fractie PvdA legt een stemverklaring af.

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt unaniem aangenomen.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381254498
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3079/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381254513
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381254525
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3035/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3036/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381254556
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3029/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3030/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381254566
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3062/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3059/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381256301
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381258761
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3032/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3033/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3044/1/


13 Voorstel inzake bijdrage realisatie fietstunnel Denekamperstraat ter hoogte van Borgbosweg (21:23)

Een bijdrage te verlenen aan de gemeente Losser voor de realisatie van de fietstunnel onder de 
Denekamperstraat thv de Borgbosweg.
- Het vrijgevallen budget vervangingsinvestering toeristische bewegwijzering ad € 40.000,-- hiervoor 
beschikbaar te stellen als deel van de totale bijdrage van de gemeente Dinkelland van 25% van de verplichte cofinanciering tot een maximum
van € 50.000,--.

raadsvrstl-besl fietstunnel Borgbosweg.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit met 12 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA) en 8 stemmen tegen(CDA, Bos Maathuis) voor het voorstel.

14 Sluiting (22:08)

Besluit:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 5 november 2013.

De griffier,  De voorzitter,

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381260204
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3034/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00005/?risVideoOffset=1381262926
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