
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. J.G. Jogems

Tijd:
19:30 - 20:30 uur

Commissiegriffier:
dhr. O.J.R.J. Huitema

Plaats:
Raadzaal

1 Rondvraag (19:34)

Dit agendapunt heeft als doel een korte informatie uitwisseling van actuele 
onderwerpen tussen de commissieleden en de portefeuillehouders. Maximaal twee onderwerpen per fractie.

Voorgestelde procedure:
Raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier en de wethouders Steggink, Zwiep, Stokkelaar en Koegler

Commissieleden:
Mevr. Ag. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), mevr.
Duursma (CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos
(Bos Maathuis), mevr. Demmer (VVD), dhr. Munster (VVD), dhr. Broekhuis (Broekhuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Munster over het onderwerp waterhuishouding Saasveld;
-Maathuis over het onderwerp Echelpoel III in Weerselo;
-Bos over het onderwerpverplaatsing gasleiding waterloop Engels’tuin Ootmarsum;
-Slots over het onderwerp verplaatsing bebouwde kom-bord Denekamperstraat Ootmarsum;
-Mulder over het onderwerp maaltijdvoorziening ouderen en SWOD;

Voor de inhoudelijke weergave wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Steggink:
-informatie naar raad over besluitvorming verplaatsing bebouwde kom-bord Denekamperstraat Ootmarsum

Conclusie en advies:
NVT
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http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00116/?risVideoOffset=1389724448


6 Voorstel inzake rechtspositie en werkgeverschap griffie (19:43)

De raad van Dinkelland oefent het werkgeverschap uit over de medewerkers van de griffie van Dinkelland. Bij de start van het dualisme en de
invoering van de griffierfunctie in 2003 heeft de raad besluiten genomen om vorm en inhoud te geven aan deze rol van griffiewerkgever.
In het kader van een update en herijking van de rol en bevoegdheden van de raad als werkgever van de medewerkers van griffie wordt
voorgesteld de feitelijke uitoefening van de werkgeverstaken te delegeren aan een uit drie leden van de raad bestaande werkgeverscommissie. 

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 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Mevr. Ag. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), mevr.
Duursma (CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos
(Bos Maathuis), mevr. Demmer (VVD), dhr. Munster (VVD), dhr. Broekhuis (Broekhuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 januari 2014.

2 Brieven dhr. Leget inzake kiezerspeiling-kiezersenquete, volksraadpleging bevolkingskrimp en warme maaltijdvoorziening
ouderen (19:53)

Voorgestelde procedure:
Raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
burgemeester Cazemier, wethouder Zwiep

Commissieleden:
Mevr. Ag. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), mevr.
Duursma (CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos
(Bos Maathuis), mevr. Demmer (VVD), dhr. Munster (VVD), dhr. Broekhuis (Broekhuis)

Burgerdeelnemers:
dhr. Leget

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Voor de inhoudelijke weergave wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Conclusie en advies:
NVT

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00116/?risVideoOffset=1389724984
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3240/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3242/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3243/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3244/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3245/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00116/?risVideoOffset=1389725622


3 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Lattrop Kraakenhof” (20:00)

In Lattrop bevindt zich een perceel weiland, ingesloten tussen de bestaande straat Kraakenhof, de Ottershagenweg en een groter weiland ten
westen van de locatie. In de Structuurvisie Dinkelland is deze locatie aangewezen als ontwikkelingslocatie om woningbouw mogelijk te maken.
De gemeente is eigenaar van deze locatie. Er zijn diverse onderzoeken verricht om te beoordelen of de locatie met woningbouw ontwikkeld kan
worden, er is een stedenbouwkundige schets gemaakt en een beeldkwaliteitsplan. Dit heeft in een eerder stadium geleid tot een ontwerp
bestemmingsplan dat voorziet in het mogelijk maken van de bouw van 6 woningen.

raadsvrstl-besl bp Kraakenhof Lattrop.pdf ( versie 1 )
bp Kraakenhof Lattrop reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Lattrop Kraakenhof.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Koegler

Commissieleden:
Mevr. Ag. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), mevr.
Duursma (CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos
(Bos Maathuis), mevr. Demmer (VVD), dhr. Munster (VVD), dhr. Broekhuis (Broekhuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Mevrouw M. Rutjes

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 januari 2014.

Schorsing (20:41)

4 Voorstel inzake vaststelling Afvalbeleidsvisie “Afval is grondstof” (21:01)

Het afvalbeheer is in de gemeente Dinkelland tot nu toe toegespitst op de uitvoering van de wettelijke taken. In het restafval dat nu verbrand
wordt in de afvalverbrandingsinstallaties zitten nog veel waardevolle grondstoffen. Om deze grondstoffen uit het restafval te houden dienen
gemeenten hun afvalbeheer aan te passen. Van afvalinzamelaar wordt een gemeente grondstoffenregisseur.

raadsvrstl-besl afvalbeleidsvisie.pdf ( versie 1 )
rapport afvalbeheer Regio Twente.pdf ( versie 1 )
Afvalbeleidsvisie.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Steggink

Commissieleden:
Mevr. Ag. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), mevr.
Duursma (CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos
(Bos Maathuis), mevr. Demmer (VVD), dhr. Munster (VVD), dhr. Broekhuis (Broekhuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
E. Bosma en mevrouw C. Heithuis

Weergave commissiebehandeling:
Hiervoor wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 januari 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00116/?risVideoOffset=1389726003
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3232/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3233/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3246/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00116/?risVideoOffset=1389728510
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00116/?risVideoOffset=1389729664
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3234/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3236/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3235/1/


5 Voorstel inzake vaststelling van de nota “Omzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties
in het sociale domein” (21:41)

Met ingang van 1 januari 2015 komen op het terrein van zorg, welzijn, werk en inkomen drie grote taken naar de gemeenten: de invoering van de
Participatiewet, de overgang van onderdelen uit de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en de overname van de gehele zorg voor de jeugd.
Met het oog op deze taken is de visie nota “Omzien Naar Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale
domein” ontwikkeld. 

raadsvrstl omzien naar elkaar.pdf ( versie 1 )
visienota omzien naar elkaar.pdf ( versie 1 )
omzien naar elkaar nota van zienswijzen.pdf ( versie 1 )
jan14-Maatschappelijke Business Case Buurtzorg.pdf ( versie 1 )
jan14 inspraak tekst decentralisaties dhr. De Blok).pdf ( versie 1 )
jan14-kadernotitie herwaardering thuiszorg DEFINITIEF.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Zwiep

Commissieleden:
Mevr. Ag. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Blokhuis (CDA), mevr.
Duursma (CDA), dhr. Van Bree (CDA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos
(Bos Maathuis), mevr. Demmer (VVD), dhr. Munster (VVD), dhr. Broekhuis (Broekhuis)

Burgerdeelnemers:
Dhr. De Blok (directeur Buurtzorg Nederland)

Ambtelijke deelnemers:
E. Bakhuis

Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht heeft gebruik gemaakt:

De heer J. de Blok, directeur Buurtzorg Nederland
Zijn bijdrage is te beluisteren op het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Voor de weergave van de commissiebehandeling wordt verwezen naar het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
Voorzitter: voorstel wordt, overeenkomstig het commissie-advies, als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 januari 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00116/?risVideoOffset=1389732118
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3237/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3239/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3238/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3476/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3475/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3474/1/
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