
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.
C.C.M. Demmer-Munster (VVD), dhr. J.F.H. Broekhuis (VVD) 

Afwezig (m.k.):
mevr. G.J.M. Scholten-Heupink (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:
22:30 uur

Vastgesteld op:
21 januari 2014

1 Opening (19:33)

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Scholten. Stemnummer
is nummer 10 mevrouw Kortink.

2 Vaststelling agenda (19:34)

Woordvoerders:
De heer Maathuis (Bos Maathuis) geeft aan dat agendapunt 10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Weerselo voor
wat zijn fractie betreft alsnog als hamerstuk geagendeerd kan worden. De overige fracties gaan hiermee akkoord.

Besluit:
Met inachtneming van bovenstaande wordt de agenda vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:35)

Woordvoerders:
Wethouder Zwiep deelt mee dat een uitgebreidere versie van de tweede kwartaalrapportage 2013 van Top-Craft ter inzage zal worden gelegd.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:36)

Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:36)

Woordvoerders:
Namens de CDA-fractie stelt de heer Jogems vragen over het bijdragefonds. Wethouder Zwiep beantwoordt de gestelde vragen.
Mevrouw Duursma (CDA) stelt vervolgens vragen over de onderhoudstoestand van de omleidingsroute Tilligte-Ootmarsum i.v.m.
wegwerkzaamheden aan de provinciale weg. Deze vragen worden door wethouder Steggink beantwoord. 
De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht.

6 Open debatronde (19:45)

Er zijn geen onderwerpen aangedragen voor dit agendapunt.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 22 oktober 2013 (19:45)

nov05-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld
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8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 oktober 2013 (19:46)

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum (19:46)

Voorstel:
1. Het digitale bestemmingsplan, zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1774OOTBPCOMMANDERIE-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. 
2. Ten aanzien van de zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in de reactienota Reactienota zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum;
3. Bij het raadsbesluit vermelden dat gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.OOTBPCOMMANDERIE-0401.dwg.
4. In afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten anderszins verzekerd zijn.
5. Het beeldkwaliteitsplan Commanderie Ootmarsum vast te stellen.
6. De geactualiseerde grondexploitatie behorende bij het complex Commanderie vast te stellen en deze onderdeel uit te laten maken van het
bestemmingsplan, door hem op te nemen in de bijlage van de toelichting.
7. Voor dit plangebied voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte onderhoudsniveau A van toepassing te verklaren.

Commanderie raadsvoorstel en besluit (gew).pdf ( versie 1 )
Commanderie verbeelding.pdf ( versie 1 )
Commanderie rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum.pdf ( versie 1 )
Commanderie regels.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Broekhuis (VVD) legt namens de VVD-fractie een stemverkaring af.

Besluit:
De raad besluit met 17 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD, CDA) en 3 stemmen tegen (Bos Maathuis, PvdA) overeenkomstig het voorstel.

Schorsing (20:25)

10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Weerselo (21:07)

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 Weerselo, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.WEEBPBEDRIJVENWSELO-0401, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in
het voorstel behorende bij dit besluit;
2. het bestemmingsplan Bedrijventerrein Weerselo analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals
verwoord in het Rapport zienswijzen Bedrijventerrein Weerselo, zoals verwoord in het voorstel behorende bij dit besluit; 
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774.WEEBPBEDRIJVENWSELO-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.

raadsvrstl-besl bedrijventerrein Weerselo.pdf ( versie 1 )
Bedrijventerrein Weerselo bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )
Bedrijventerrein Weerselo bestemmingsplankaart.pdf ( versie 1 )
Bedrijventerrein Weerselo regels.pdf ( versie 1 )

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

11 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Het Spikkert, eerste fase (21:07)

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 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.

raadsvrstl-beslSpikkert (gew).pdf ( versie 1 )
Spikkert rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bp Spikkert regels.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Bos dient namens de fractie Bos Maathuis een motie in. Deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt met 17 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, VVD, CDA) en 3 stemmen voor (Bos Maathuis, PvdA) verworpen.

Schorsing (21:27)
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12 Voorstel inzake vaststelling controleprotocol 2013 en opdrachtbevestiging accountant 2013 (21:41)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. vast te stellen het controleprotocol 2013 inclusief het bijbehorend normenkader overeenkomstig het voorgelegde ontwerp;
2. in te stemmen met de opdrachtbevestiging aan de accountant voor het boekjaar 2013 overeenkomstig de voorgelegde ontwerp-
opdrachtbevestiging.

raadsvrstl-besl controleprotocol.pdf ( versie 1 )
Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2013.pdf ( versie 1 )
Normenkader 2013 Dinkelland.pdf ( versie 1 )
Normenkader 2013 Noaberkracht.pdf ( versie 1 )

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

13 Voorstel inzake vaststelling Najaarsbericht 2013 (21:42)

Voorstel:
Het voorstel is:
Het najaarsbericht 2013 vast te stellen en de (meerjaren)begroting overeenkomstig wijzigen.

raadsvrstl-besl Najaarsbericht 2013.pdf ( versie 1 )
najaarsbericht 2013 Dinkelland.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel met uitzondering van het onderwerp Dusinksweg. Dit onderwerp zal tijdens de
begrotingsbehandeling op 12 november a.s. worden behandeld.

14 Sluiting (22:25)

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 21 januari 2014.

De griffier,  De voorzitter,

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