BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 21-01-2014
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.F.H. Broekhuis (Broekhuis), dhr. W.H.C. Bos (Bos Maathuis),
dhr. A.P.M. Maathuis (Bos Maathuis), mevr. H.D. KortinkSchiphorst (Lokaal Dinkelland), mevr. A.J.J.M. ten DamKoopman (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. 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. ter Schegget

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

Aanvang:
19:30 uur

Einde:
21:15 uur

Vastgesteld op:
18 februari 2014

1 Opening

(19:33)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Ter Schegget. Daarnaast
constateert de voorzitter dat de heer Van Garderen afwezig is. De voorzitter feliciteert wethouder Koegler met zijn verjaardag. Stemnummer is
nummer 15 de heer Johannink.
2 Vaststelling agenda

(19:34)

Woordvoerders:
Mevrouw Duursma (CDA) doet het voorstel agendapunt 12 Voorstel inzake vaststelling van de nota Omzien Naar Elkaar, een integrale visie op
de invoering van de drie decentralisaties van het sociale domein van de agenda af te voeren.
Besluit:
Het voorstel van orde wordt met 8 stemmen voor (CDA, Bos Maathuis) en 11 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, VVD, Broekhuis) verworpen
waarna de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.
3 Informatie vanuit het college

(19:38)

Woordvoerders:
Wethouder Zwiep deelt mee dat de koopovereenkomst om de aandelen van de Alte Weberei te verkopen aan Nordhorn is getekend.
4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(19:38)

Woordvoerders:
De voorzitter deelt mee dat er op 12 februari a.s. een regioraadsvergadering plaatsvindt waarin o.a. het onderwerp heroriëntatie gemeentelijke
Twentse samenwerking zal worden besproken.
5 Vragenhalfuur (19:40)
Woordvoerders:
Namens de fractie Lokaal Dinkelland stelt de heer Bijen vragen over het sportcomplex Dorper Esch. Deze vragen zijn aan de besluitenlijst
gehecht. De heer Kleissen (CDA) stelt eveneeens een vraag over de Dorper Esch. Wethouder Koegler en wethouder Steggink beantwoorden de
gestelde vragen.
Namens de CDA-fractie stelt de heer Kleissen vragen over het reclamebeleid. De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht. Wethouder Koegler
beantwoordt de getelde vragen.

6 Open debatronde

(19:58)

De heer Bos is om peroonlijke redenen niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.
Woordvoerders:
Het voor dit agendapunt ingediende onderwerp van de fractie Bos Maathuis "locatie Vos in Rossum/communicatie wethouder Steggink" is aan
de besluitenlijst gehecht. Tevens dient de fractie Bos Maathuis een motie over dit onderwerp in. Ook deze motie is aan de besluitenlijst
gehecht.
Besluit:
De motie wordt met 1 stem voor (dhr. Maathuis) en 17 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Broekhuis) verworpen.
7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 7 januari 2014 (20:13)
jan21-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De stuknummers 1.14.5, 1.14.14, 1.14.20, 2.14.3, 2.14.6 en 2.14.7 worden via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie waarna de
ingekomen stukkenlijst conform wordt vastgesteld.
8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 november 2013 (20:14)
Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
9 Voorstel inzake rechtspositie en werkgeverschap griffie

(20:15)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie griffie Dinkelland 2014
2. vast te stellen het Delegatiebesluit werkgeverschap raad Dinkelland 2014
3. vast te stellen de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Dinkelland 2014
4. vast te stellen de Instructie voor de griffier van Dinkelland 2014
raadsvrstl Griffie rechtspositie.pdf ( versie 1 )
raadsbesl Griffie arbeidsvoorw Dinkelland 2014.pdf ( versie 1 )
raadsbesl Griffie Instructie griffier Dinkelland 2014.pdf ( versie 1 )
raadsbesl Griffie Verord werkgeverscie 2014 Dinkelland.pdf ( versie 1 )
raadsbesl Griffie delegatie werkg Dinkelland 2014.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Lattrop Kraakenhof

(20:15)

Voorstel:
Het voorstel is:
• Kennis nemen van de twee verslagen van de hoorzitting inzake toelichting op de ingekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan
Lattrop Kraakenhof;
• Instemmen met de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Lattrop Kraakenhof en
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) overgaan tot de
vaststelling van de papieren en digitale versie van het bestemmingsplan Lattrop Kraakenhof met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.LATBPKRAAKENHOF-0401 inclusief bijhorende bijlagen en bestanden;
• Kennisnemen van de digitale ondergrond met identificatienummer o_NL.IMRO.1774.LATBPKRAAKENHOF-0401.dwg waarvan bij de
vaststelling van het bestemmingsplan gebruik wordt gemaakt;
• In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten van het in exploitatie brengen van de
gronden anderszins verzekerd zijn.
raadsvrstl-besl bp Kraakenhof Lattrop.pdf ( versie 1 )
bp Kraakenhof Lattrop reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
11 Voorstel inzake vaststelling Afvalbeleidsvisie Afval is grondstof

(20:18)

Voorstel:
Het voorstel is:
in te stemmen met de afvalbeleidsvisie Afval is grondstof en een beleidsplan op te stellen voor de jaren 2015-2020.
raadsvrstl-besl afvalbeleidsvisie.pdf ( versie 1 )
Afvalbeleidsvisie.pdf ( versie 1 )
rapport afvalbeheer Regio Twente.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake vaststelling van de nota Omzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties
in het sociale domein (20:26)
Voorstel:
Het voorstel is:
de nota Omzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein, versie 17 december 2013
vast te stellen.
raadsvrstl omzien naar elkaar.pdf ( versie 1 )
omzien naar elkaar nota van zienswijzen.pdf ( versie 1 )
visienota omzien naar elkaar.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
Mevrouw Kortink (Lokaal Dinkelland) dient namens de fracties Lokaal Dinkelland, VVD en Broekhuis een motie in. Deze motie is aan de
besluitenlijst gehecht.
Besluit:
Het voorstel wordt met 11 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD, Broekhuis) en 8 stemmen tegen (CDA, Bos Maathuis) aangenomen.
De motie wordt met 11 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD, Broekhuis) en 8 stemmen tegen (CDA, Bos Maathuis) aangenomen.
13 Sluiting

(21:07)

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

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

Mr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

Mr. R.S. Cazemier

