BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 17-12-2013
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. J.F.H. Broekhuis (Broekhuis), 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.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)

Afwezig (m.k.):
dhr. J.H.J. Meijer (Lokaal Dinkelland)

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

Plaats:
Raadzaal

Aanvang:
19:30 uur

Einde:
23:41 uur

Vastgesteld op:
18 februari 2014

1 Opening

(19:38)

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Meijer. Stemnummer is
nummer 20 mevrouw Scholten.
Woordvoerders:
De heer Broekhuis deelt mee dat hij heeft besloten geen deel meer te willen uitmaken van de VVD-fractie en dat hij gedurende de rest van deze
raadsperiode een eigen fractie, de fractie Broekhuis, vormt. Mevrouw Demmer (VVD) geeft aan deze gang van zaken te betreuren.
2 Vaststelling agenda

(19:45)

Woordvoerders:
De voorzitter stelt voor de agenda uit te breiden met het onderwerp afsluiting van het vergaderjaar 2013 door de nestor van de raad, de heer
Wolbers.
Besluit:
De agenda wordt aldus vastgesteld.
3 Informatie vanuit het college

(19:46)

Woordvoerders:
Wethouder Steggink deelt mee dat er bericht van de provincie is ontvangen over de toezichtsvorm omtrent de begroting.
4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(19:48)

Woordvoerders:
De voorzitter deelt mee dat er op 15 januari a.s. een informele regioraadsvergadering plaatsvindt waarin o.a. de toekomst van de Regio Twente
wordt besproken.
5 Vragenhalfuur (19:50)
Woordvoerders:
Mevrouw Demmer (VVD) vraagt naar de afwikkeling van een eerder gestelde vraag over de mogelijkheden voor een subsidie voor het verwijderen
van asbest in schoolgebouwen. Wethouder Stokkelaar geeft antwoord op de gestelde vraag.
De heer Maathuis (Bos Maathuis) stelt een vraag over de Commanderie. Ook deze vraag wordt door wethouder Stokkelaar beantwoord.

6 Open debatronde

(20:00)

Voorstel:
Het voor dit agendapunt ingeidende onderwerp van de CDA-fractie inzake Witte vlekken hulpdiensten in Noordoost Twente is aan de
besluitenlijst gehecht. Tevens dient de CDA-fractie een motie over dit onderwerp in. Ook deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.
Besluit:
De motie wordt unaniem aangenomen.
Schorsing

(20:35)

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 3 december 2013 (20:41)
ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De stuknummers 1.13.11 en 1.13.23 worden via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie waarna de ingekomen stukkenlijst
conform wordt vastgesteld.
8 Voorstel inzake vaststelling beleidsnota plattelandswoning

(20:41)

Voorstel:
Het voorstel is:
- Instemmen met de afhandeling van de inspraakreacties en de daaruit voortvloeiende wijzigingen.
- Instemmen met de ambtshalve wijzigingen.
- De beleidsnota plattelandswoning vast te stellen
raadsvrstl-besl plattelandswoningen.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Bentertsteeg 6 Rossum

(20:41)

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, Bentertsteeg 6 Rossum” met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPBENTERTSTEEG6-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
o_NL.IMRO.1774.BUIBPBENTERTSTEEG6-0401 vast te stellen;
3. 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 b, van het Bro. Er zijn geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 6.2.4,
onderdelen b t/m f, van het Bro.
raadsvrstl-besl bp Bentertsteeg 6 Rossum.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
10 Voorstel inzake verzelfstandiging groot onderhoud tenniscomplex Ootmarsum

(20:42)

Voorstel:
Het voorstel is:
Instemmen met het verzoek van het bestuur van de Stichting Tennis Ootmarsum/Tennis Club Ootmarsum m.b.t. de verzelfstandiging van groot
onderhoud van het tenniscomplex Ootmarsum.
raadsvrstl-besl TCO.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
11 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Recreatieterrein De Veldmeijer in Weerselo

(20:42)

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 De Veldmeijer, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.RECBPDeVeldmeijer-0401, ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
2.het bestemmingsplan Recreatieterrein De Veldmeijer analoog ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
3.vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode:
o_NL.IMRO.1774.RECBPDeVeldmeijer-0401.dxf;
4.geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het een conserverend plan betreft en er geen kosten in de zin van artikel 6.2.1a Besluit
ruimtelijke ordening zijn;
raadsvrstl-besl De Veldmeijer.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake aanvragen huisvesting onderwijs 2014 (20:42)
Voorstel:
Het voorstel is:
1. Het in bijlage 1 opgenomen programma en overzicht huisvesting onderwijs 2014 vaststellen en het daarbij behorende budget van €
119.749,00 beschikbaar stellen;
2. Op grond van artikel 18 lid 1 de aanspraak op vergoeding laten vervallen voor één voorziening uit het programma 2013 voor een totaalbedrag
van € 975,00.
raadsvrstl-besl aanvragen huisvesting onderwijs.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
13 Voorstel inzake vaststelling milieujaarverslag 2012 (20:42)
Voorstel:
Het voorstel is:
Het milieujaarverslag 2012 vaststellen.
raadsvrstl-besl milieujaarverslag 2012.pdf ( versie 1 )
Milieujaarverslag 2012.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
14 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Denekamp

(20:42)

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 Bedrijventerrein Denekamp, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.DENBPBEDRIJVENDKAM-0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het
Rapport zienswijzen Bedrijventerrein Denekamp van 30 juli 2013 met de bijbehorende bestanden;
2. het bestemmingsplan Bedrijventerrein Denekamp analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals
verwoord in het Rapport zienswijzen Bedrijventerrein Denekamp van 30 juli 2013;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774. DENBPBEDRIJVENDKAM-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 Bedrijventerrein Denekamp
van 30 juli 2013.
bp bedrijventerrein Denekamp raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bp bedrijventerrein Denekamp reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bedrijventerrein Denekamp regels.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
15 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Oud-Ootmarsum

(20:42)

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 Oud Ootmarsum, met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPOUDOOTMARSUM0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het Rapport zienswijzen Oud Ootmarsum van
15 oktober 2013 met de bijbehorende bestanden;
2. het bestemmingsplan Oud Ootmarsum analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals verwoord in het
Rapport zienswijzen Oud Ootmarsum van 15 oktober 2013;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774.BUIBPOUDOOTMARSUM-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 Oud Ootmarsum van 15 oktober 2013.
raadsvrstl-besl bp Oud Ootmarsum.pdf ( versie 1 )
bp Oud Ootmarsum rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bp Oud Ootmarsum regels.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
16 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld

(20:42)

Voorstel:
Het voorstel is:
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 Herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.SAABPherindeEsch-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen.
bp sportcomplex De Esch raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bp sportcomlex De Esch regels.pdf ( versie 1 )
bp De Esch toelichting.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

17 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Recreatierein Roderveld in Rossum

(20:43)

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 Roderveld, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.RECBPRoderveld-0401, ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Roderveld analoog ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode:
o_NL.IMRO.1774.RECBPRoderveld-0401.dxf;
4. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het een conserverend plan betreft en er geen kosten zijn in de zin van artikel 6.2.1a Besluit
ruimtelijke ordening;
raadsvrstl-besl bp Roderveld.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
18 Voorstel inzake instemming met Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg

(20:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
Instemmen met Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg
raadsvrstl-besl transitiearrangement jeugdzorg.pdf ( versie 1 )
notitie regionaal transitiearrangement.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
19 Voorstel inzake vaststelling Verordening tot wijziging van de Verordening toeristenbelasting

(20:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
De Verordening tot wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2013 (1e wijziging) vaststellen.
raadsvrstl-besl toeristenbelasting.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
20 Voorstel inzake vaststelling Legesverordening 2014 met Tarieventabel behorende bij de

(20:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
De bijgevoegde Legesverordening 2014 met Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 vaststellen.
raadsvstl-besl legesverordening.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
21 Voorstel inzake vaststelling Verordening OZB 2014 (20:43)
Voorstel:
Het voorstel is:
De Verordening OZB 2014 vaststellen.
raadsvrstl-besl OZB verordening.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
Schorsing

(20:44)

22 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Saasveld-Recreatiepark ’t

(21:02)

Voorstel:
Het voorstel is:
het bestemmingsplan Saasveld - Recreatiepark ‘t Satersloo gewijzigd vaststellen;
- Kennisnemen van de digitale ondergrond met identificatienummer
o_NL.IMRO.1774.SAABPSATERSLO-0401.dxf waarvan bij de vaststelling van het bestemmingsplan gebruik wordt gemaakt;
- Het beeldkwaliteitsplan t Satersloo, Saasveld vaststellen;
- In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vaststellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over
de in het bestemmingsplan begrepen gronden
anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro.
raadsvrstl-besl Satersloo.pdf ( versie 1 )
bp Satersloo toelichting.pdf ( versie 1 )
bp Saterslo reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

23 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Recreatieterrein Kleikoel Ootmarsum

(21:29)

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 Kleikoel, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.RECBPKLEIKOEL-0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het Rapport
zienswijzen Recreatieterrein Kleikoel van 24 oktober 2013 met de bijbehorende bestanden;
2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Kleikoel analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals
verwoord in het Rapport zienswijzen Recreatieterrein Kleikoel van 24 oktober 2013;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774.RECBPKLEIKOEL-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 Kleikoel
van 24 oktober 2013.
raadsvrstl-besl Kleikoel.pdf ( versie 1 )
bp Kleikoel rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bp Kleikoel toelichting.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
Namens de fractie Bos Maathuis dient de heer Maathuis een amendement in. Dit amendement is aan de besluitenlijst gehecht.
Mevrouw Demmer dient namens de VVD-fractie een motie in. Ook deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.
Besluit:
Het amendement wordt met 16 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 4 stemmen voor (Bos Maathuis, PvdA, Broekhuis)
verworpen.
Het voorstel wordt met aangenomen met 16 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 4 stemmen tegen (Bos Maathuis, PvdA,
Broekhuis)
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor (VVD, PvdA, Bos Maathuis) en 16 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, Broekhuis)
Schorsing

(22:26)

24 Voorstel inzake vaststelling Drank- en horecaverordening gemeente Dinkelland 2013 (22:43)
Voorstel:
Het voorstel is:
De Drank- en horecaverordening gemeente Dinkelland 2013 vast te stellen
raadsvrstl-besl Drank- en horecaverordening.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter de heer Jogems.
De heer Johannink dient namens de fracties Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA en de fractie Broekhuis een motie in.
Namens de fracties CDA, Lokaal Dinkelland, VVD en Broekhuis dient de heer Van Bree een amendement in.
Namens de fractie Bos Maathuis dient de heer Bos een amendement in.
De motie en de amendementen zijn aan de besluitenlijst gehecht.
Besluit:
Het amendement dat is ingediend namens de fracties CDA, Lokaal Dinkelland, VVD en Broekhuis wordt aangenomen met 18 stemmen voor
(Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Broekhuis, PvdA) en 2 stemmen tegen (Bos Maathuis)
Het amendement ingediend door de fractie Bos Maathuis wordt verworpen met 2 stemmen voor (Bos Maathuis) en 18 stemmen tegen (Lokaal
Dinkelland, CDA, VVD, PvdA, Broekhuis)
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.
De motie van de fracties CDA, Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA, Broekhuis wordt met 18 stemmen voor (CDA, Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA,
Broekhuis) en 2 stemmen tegen (Bos Maathuis) aangenomen.
De plaatsvervangend voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de voorzitter.
25 Voorstel inzake opdrachtverlening en kredietverstrekking realisering beeltenis Koning Willem Alexander in de raadzaal
(23:33)
Voorstel:
Het voorstel is:
1. dat aan mevrouw D. Groot Koerkamp te Ootmarsum opdracht wordt verstrekt tot vervaardiging van een kunstwerk voor de raadzaal van de
gemeente Dinkelland, voorstellend de beeltenis van Koning Willem Alexander, zulks overeenkomstig het advies van de beoordelings- en
adviescommissie en de namens de raad door het presidium gemaakte keuze;
2. voor het uitvoeren van de sub 1 genoemde opdracht en de plaatsing van het kunstwerk een krediet beschikbaar te stellen van maximaal €
7.500, te dekken uit de post ‘onvoorziene uitgaven 2013’.
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
26 Afsluiting van het vergaderjaar 2013 door de nestor en sluiting

(23:41)

Woordvoerders:
De nestor van de raad, de heer Wolbers, dankt de voorzitter van de raad en de ambtenaren voor hun inzet in het afgelopen jaar.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.41 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 18 februari 2014.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier

