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

Afwezig (m.k.):
mevr. G.J.M. Scholten-Heupink (Lokaal Dinkelland), 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:
23:45 uur

Vastgesteld op:
18 februari 2014

1 Opening (19:35)

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Scholten en van de heer
Kleissen. Stemnummer is nummer 17 de heer Wolbers.

2 Vaststelling agenda (19:36)

Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 12-11-2013

http://www.bestuursweb.nl/-ofvt-/nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00004/?risVideoOffset=1384281312
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00004/?risVideoOffset=1384281375


3 Voorstel inzake vaststelling ontwerp-programmabegroting 2014 incl. meerjarenperspectief 2015-2017 (19:38)

begroting 2014.pdf ( versie 1 )
raadsvrstl-raadsbesl begroting 2014.pdf ( versie 1 )
hybride begroting 2014 Dinkelland Tubbergen.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Namens de fractie Lokaal Dinkelland dient de heer Johannink een amendement in over de Dusinksweg. 
Mevrouw Duursma van de CDA-fractie dient namens haar fractie een motie in over de huishoudelijke hulp en een motie over de realisatie van
een wifi-netwerk in de verschillende centra binnen de gemeente Dinkelland. 
Mevrouw Demmer dient namens de fracties van de VVD en de PvdA een motie in over de participatie van de minima. 
De heer Maathuis dient namens de fractie Bos Maathuis een motie in over het grondverkoopbeleid.
Namens de PvdA-fractie, de fractie Lokaal Dinkelland en de fractie Bos Maathuis dient de heer Ter Schegget een amendement in over een
eenmalige lastenverlichting van € 50,-- per huishouden op de afvalstoffenheffing. Daarnaast dient de heer Ter Schegget namens de PvdA-fractie
en namens de fractie Bos Maathuis een amendement in m.b.t. de indexering van de afvalstoffenheffing en een amendement over de
hondenbelasting. 
De moties en amendementen zijn aan de besluitenlijst gehecht. 
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter de heer Jogems waarna hij de vragen beantwoordt die aan hem
als portefeuillehouder zijn gesteld. Vervolgens draagt de heer Jogems het voorzitterschap weer over aan de heer Cazemier. 
Mevrouw Duursma legt namens de CDA-fractie stemverklaringen af over de motie Dusinksweg, over de motie omtrent de participatie van de
minima en over de begroting.

Besluit:
- Het amendement Dusinksweg wordt unaniem aangenomen.
- De motie over de huishoudelijke hulp wordt verworpen met 13 stemmen tegen 
(Lokaal Dinkelland, Bos Maathuis, VVD) en 6 stemmen voor (CDA, PvdA).
- De motie over de realisatie van een wifi-netwerk in de verschillende centra
binnen de gemeente Dinkelland wordt aangenomen met 17 stemmen voor 
(CDA,Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA) en 2 stemmen tegen (Bos Maathuis)
- De motie over de participatie van de minima wordt aangenomen met 14 stemmen
voor (PvdA, VVD, Lokaal Dinkelland, Bos Maathuis) en 5 stemmen tegen (CDA). 
- De motie over het grondverkoopbeleid wordt verworpen met 16 stemmen tegen 
(Lokaal Dinkelland, VVD, CDA) en 3 stemmen voor (Bos Maathuis, PvdA).
- Het amendement over de eenmalige lastenverlichting van de 
afvalstoffenheffing met € 50,-- per huishouden wordt unaniem aangenomen.
- Het amendement over de indexering van de afvalstoffenheffing wordt 
verworpen met 16 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, VVD, CDA) en 3 stemmen 
voor (Bos Maathuis, PvdA). 
- Het amendement over de hondenbelasting wordt verworpen met 16 stemmen tegen
(Lokaal Dinkelland, VVD, CDA) en 3 stemmen voor (PvdA, Bos Maathuis)
- De begroting wordt, met inachtneming van de stemverklaring van de CDA-
fractie, met 17 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) en 2 
stemmen tegen (Bos Maathuis) aangenomen.

Schorsing (20:52)

Schorsing (22:29)

4 Voorstel inzake vaststelling diverse belastingverordeningen gemeente Dinkelland 2014 (23:36)

- verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014
- verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014
- verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014
- verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2014

raadsvrstl-besl belastingverordeningen.pdf ( versie 1 )

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

Besluit:
Het amendement wordt verworpen met 17 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) en 2 stemmen voor (Bos Maathuis)
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

5 Sluiting (23:44)

De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00004/?risVideoOffset=1384281503
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3132/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3135/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3139/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00004/?risVideoOffset=1384285940
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00004/?risVideoOffset=1384291753
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00004/?risVideoOffset=1384295788
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3134/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00004/?risVideoOffset=1384296272

	BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 12-11-2013
	Vergaderingsgegevens
	Voorzitter:
	Griffier:
	Aanwezig zijn de leden:
	Afwezig (m.k.):
	Aanwezig van het college:
	Plaats:
	Aanvang:
	Einde:
	Vastgesteld op:

	1Opening(19:35)
	2Vaststelling agenda(19:36)
	Besluit:

	3Voorstel inzake vaststelling ontwerp-programmabegroting 2014 incl. meerjarenperspectief 2015-2017 (19:38)
	Woordvoerders:
	Besluit:

	Schorsing(20:52)
	Schorsing(22:29)
	4Voorstel inzake vaststelling diverse belastingverordeningen gemeente Dinkelland 2014 (23:36)
	Woordvoerders:
	Besluit:

	5Sluiting(23:44)


