BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DINKELLAND
GEHOUDEN OP 18-02-2014
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)

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:
22:15 uur

Vastgesteld op:
25 maart 2014

1 Opening

(19:33)

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 17 de heer Wolbers.
2 Vaststelling agenda

(19:34)

De heer Jogems (CDA) doet het voorstel het volgende onderwerp aan de agenda toe te voegen: "Motie accijnsverhoging voor ondernemers,
waaronder pomphouders".
Besluit:
Dit onderwerp wordt aan de agenda toegevoegd waarna de agenda wordt vastgesteld.
3 Informatie vanuit het college

(19:34)

De burgemeester draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter de heer Jogems en beantwoordt vervolgens de schriftelijke
vragen van de CDA-fractie inzake de mediaberichten m.b.t. het onderwerp opnemen van aangiftes in het politiebureau in Denekamp waarna de
heer Jogems het voorzitterschap weer overdraagt aan de burgemeester. De schriftelijke vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht.
4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(19:40)

De voorzitter deelt mee dat er op 12 februari jl. een vergadering van de Regioraad heeft plaatsgevonden waarin o.a. is gesproken over de
bezuinigingsvoorstellen en over de intergemeentelijke samenwerking.
5 Vragenhalfuur (19:41)
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
6 Open debatronde

(19:43)

Het voor dit agendapunt door de CDA-fractie ingediende onderwerp "Sportcomplex Dorper Esch" is aan de besluitenlijst gehecht. De PvdAfractie dient een motie in over dit onderwerp. Ook deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.
Besluit:
De motie wordt verworpen met 19 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Bos Maathuis, Broekhuis) en 1 stem voor (PvdA).
Schorsing

(20:11)

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 4 februari 2014 (20:36)
ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.

8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 12 november 2013, 17 december 2013 en 21 januari
2014 (20:37)
Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
9 Voorstel inzake invoering reisdocumenten met een geldigheidsduur van tien jaar en een wijziging van de
legestarieven (20:37)
Voorstel:
Het voorstel is:
De Eerste wijziging Legesverordening 2014 vaststellen
raadsvrstl-besl reisdocumenten.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
10 Voorstel inzake wijziging Verordening op het gemeenteblad

(20:37)

Voorstel:
Het voorstel is:
De wijziging op de Verordening op het gemeenteblad vaststellen
raadsvrstl-besl verordening op gemeenteblad.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
11 Voorstel inzake gunning accountantscontrole 2014-2017

(20:37)

Voorstel:
De opdracht tot accountantscontrole voor de gemeente Dinkelland met ingang van de jaarrekeningcontrole 2014 voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van de overeenkomst met tweemaal één jaar - aan BDO Audit & Assurance B.V. te gunnen, voor
zover:
a. door de afgewezen inschrijver niet binnen 20 dagen na de verzenddatum van de mededeling waarin dit voorgenomen gunningsbesluit wordt
vermeld beroep hiertegen wordt ingediend of dit beroep niet leidt tot nietigverklaring van het voorgenomen besluit en/of gunning van de opdracht
aan een andere accountant, en
b. eenzelfde besluit wordt genomen door de gemeenteraad van Tubbergen en het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen.
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
Schorsing

(20:37)

12 Voorstel inzake vaststelling van de nota Op weg naar een Duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020

(21:01)

Voorstel:
Het voorstel is:
De nota Op weg naar een Duurzame gemeenten Dinkelland 2014-2020 vast te stellen.
raadsvrstl-besl Duurzaamheidsnota.pdf ( versie 1 )
Duurzaamheidsnota.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
Mevrouw Demmer dient namens de fracties VVD, Lokaal Dinkelland, Broekhuis en Bos Maathuis een motie in. De heer Ter Schegget dient
namens de fracties PvdA, Lokaal Dinkelland en Bos Maathuis een motie in inzake schaliegas.
Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
De motie inzake de nota "Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland" wordt unaniem aangenomen.
De motie over het schaliegas wordt met 19 stemmen voor (PvdA, Lokaal Dinkelland, Bos Maathuis, CDA, Broekhuis) en 1 stem tegen (VVD)
aangenomen.
13 Motie accijnsverhoging voor ondernemers, waaronder pomphouders (21:41)
De heer Maathuis neemt het voorzitterschap over waarna de burgemeester bij dit agendapunt het woord voert namens het college.
Besluit:
De motie wordt unaniem aangenomen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 25 maart 2014.
De griffier,

Mr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

Mr. R.S. Cazemier

