
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. J.G. ter Schegget

Tijd:
19:30 - 21:30 uur

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

Plaats:
Raadzaal

1 Rondvraag (19:35)

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:
Dhr. Wolbers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Jogems (CDA), dhr. Kleissen
(CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Demmer (VVD), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos (Bos
Maathuis), dhr. Broekhuis (Broekhuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Maathuis over het onderwerp extra middelen Regio Twente voor verkeersveiligheid;
-Wolbers over het kulturhus Saasveld;
-Jogems over het onderwerp aanbesteding onderhoud voetbalvelden;
-Slots over het onderwerp verplaatsing bebouwde kom-borden.

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Koegler:
-consequenties sluiting, voorgenomen verkoop kulturhus Saasveld en contractuele positie Mijande onderzoeken en communiceren naar raad;
Weth. Steggink:
-informatie naar raad over mogelijke gevallen van verplaatsing bebouwde kom-borden naast locatie Ootmarsum Denekamperstraat. 

Conclusie en advies:
NVT
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http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00119/?risVideoOffset=1391538921


2 Voorstel inzake vaststelling nota Op weg naar een Duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020 (19:50)

Om uitvoering te geven aan het onderwerp duurzaamheid dat is opgenomen in het 
collegeprogramma 2010-2014 is de nota Op weg naar een Duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020 en een actieprogramma duurzame
initiatieven opgesteld.

raadsvrstl-besl Duurzaamheidsnota.pdf ( versie 1 )
Duurzaamheidsnota.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Koegler

Commissieleden:
Dhr. Wolbers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Jogems (CDA), dhr. Kleissen
(CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Demmer (VVD), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos (Bos
Maathuis), dhr. Broekhuis (Broekhuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Theo Leferink op Reinink

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 (in meerderheid), als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van
18 februari 2014.

3 Voorstel inzake invoering reisdocumenten met een geldigheidsduur van tien jaar en een wijziging van de legestarieven
(20:32)

Per 9 maart a.s. heeft een reisdocument een geldigheidsduur van tien jaar. Gevolg hiervan is een nieuwe grondslag voor de legesheffing.

raadsvrstl-besl reisdocumenten.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Dhr. Wolbers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Jogems (CDA), dhr. Kleissen
(CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Demmer (VVD), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos (Bos
Maathuis), 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 18 februari 2014.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00119/?risVideoOffset=1391539800
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3298/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3299/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00119/?risVideoOffset=1391542379
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3300/1/


4 Voorstel inzake wijziging Verordening op het gemeenteblad (20:35)

De gemeente publiceert officiële mededelingen op de gemeentelijke pagina in het plaatselijke huis-aan-huis blad en op de gemeentelijke
website. Formeel moet daarnaast echter nog een wettelijk voorschrift in de gemeente gelden dat kennisgeving langs deze elektronische weg
volstaat. Daarom ligt een wijziging op de Verordening op het gemeenteblad voor.

raadsvrstl-besl verordening op gemeenteblad.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Dhr. Wolbers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Jogems (CDA), dhr. Kleissen
(CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Demmer (VVD), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos (Bos
Maathuis), 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 18 februari 2014.

Schorsing (20:36)

5 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking - Vernieuwde Regionale samenwerking (20:54)

De Twentse gemeentelijke samenwerking wordt geheroriënteerd. De Twentse gemeenten zijn bevoegd besluiten te nemen over de regionale
samenwerking.

feb04 Voorstel_heroriëntatie_gemeentelijke_Twentse_samenwerking.pdf ( versie 1 )
feb04-Brief_DB_bij_contour_vernieuwde_regionale_samenwerking.pdf ( versie 1 )
feb04 Notitie_eerste_contour_vernieuwde_regionale_samenwerking_13dec2013.pdf ( versie 1 )
feb04 Takenlijst_Regio_Twente_23_januari__2014.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
Burgemeester Cazemier

Commissieleden:
Dhr. Wolbers (Lokaal Dinkelland), mevr. An. Ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. Kortink (Lokaal Dinkelland), dhr. Jogems (CDA), dhr. Kleissen
(CDA), mevr. Mulders (PvdA), dhr. Slots (PvdA), dhr. Severijn (PvdA), mevr. Demmer (VVD), dhr. Maathuis (Bos Maathuis), dhr. Bos (Bos
Maathuis), dhr. Broekhuis (Broekhuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Erik Hoitink

Weergave commissiebehandeling:
Presentatie
Hoitink geeft een korte pp-presentatie over de actualiteit en de historische context van de Twentse samenwerking
De presentatie wordt beschikbaar gesteld aan de raadsleden en commissieleden.

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

Conclusie en advies:
De voorzitter concludeert dat op basis van de verkregen informatie en de discussie de nieuwe raad aan zet is.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00119/?risVideoOffset=1391542526
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3301/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00119/?risVideoOffset=1391542563
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadscommissies/00119/?risVideoOffset=1391543651
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3302/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3303/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3304/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/3305/1/
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