
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
mevr. H.D. Kortink-Schiphorst

Tijd:
19:30 - 22:30 uur

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

Plaats:
Raadzaal

12 Voorstel inzake splitsing grondcomplex Pierik (19:34)

Om bij de behandeling van de jaarrekening 2013 tot een winstneming in het grondcomplex Pierik over te kunnen gaan, is het noodzakelijk de
raad voor te stellen tot een splitsing van het grondcomplex Pierik over te gaan.

raadsvrstl-besl Pierik.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Steggink

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Berthie Schutte (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
R. Stinenbosch

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 raad.

1 Spreekrecht de heer Graas inzake ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan Luchthaven Twente (19:44)

Voorgestelde procedure:
Raad ter informatie

Verantwoordelijk collegelid:
wethouder Koegler

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Weergave commissiebehandeling:
De bijdrage van de heer Graas is te beluisteren op het video-audioverslag op het Raadsinformatiesysteem. De heer Graas heeft ook een pp-
presentatie en stukken overgelegd. Deze zijn bijgevoegd en maken deel uit van dit verslag.

Toezeggingen en actiepunten:
Geen

Conclusie en advies:
NVT
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2 Rondvraag (19:53)

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:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
geen

Weergave commissiebehandeling:
Van de rondvraag is gebruik gemaakt door: 
-Ter Schegget over het onderwerp problematiek dienstverlening sociale zaken;
-Mulders over het onderwerp voorschriften kapverordening en kapvergunning;
-Maathus over het onderwerp extra kosten ter verbetering dienstverlening sociale zaken;
-van Bree over actuele omvang budget knelpunten personeel

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

Toezeggingen en actiepunten:
Weth. Koegler:
-informatie naar raad over voorschriften kapvergunning m.b.t. kapseizoen
Burgemeester:
-informatie naar raad over actuele omvang budget knelpunten personeel

Conclusie en advies:
NVT

Thema:
Gebiedsontwikkeling

3 Voorstel inzake vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Eurowerft Noord (20:08)

Naar aanleiding van een beroep dat is ingesteld tegen het bestemmingsplan Eurowerft Noord heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
een advies uitgebracht over dit bestemmingsplan. Het advies van de Stichting geeft aanleiding het bestemmingplan op enkele onderdelen
gewijzigd vast te stellen.

raadsvrstl-besl Eurowerft.pdf ( versie 1 )
bp Eurowerft Noord.pdf ( versie 1 )
bp Eurowerft raadsbesl mrt 2013.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Koegler

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Mevrouw mr. J.J.M. Pinners namens Assen projectontwikkelaars

Ambtelijke deelnemers:
Mw Th. Snoeijink

Weergave commissiebehandeling:
Van het spreekrecht heeft gebruik gemaakt:
Mevrouw mr. J.J.M. Pinners namens Assen projectontwikkelaars

Haar 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 raad.

Thema:
Gebiedsontwikkeling
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4 Voorstel inzake vaststelling actualisatie bestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum (20:12)

In het kader van het actualisatieproces waarin bestemmingsplannen periodiek worden herzien, ligt het bestemmingsplan Bedrijventerrein
Ootmarsum voor. Het gebied is te kenmerken als bedrijventerrein ten noordoosten van de kern Ootmarsum.

raadsvrstl-besl bedrijventerrein Ootmarsum.pdf ( versie 1 )
bp bedrijventerrein Ootmarsum.pdf ( versie 1 )
bp bedrijventerrein Ootmarsum..pdf ( versie 1 )
bp Bredrijventerrein Ootmarsum rapport zienswijzen.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Koegler

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Mw D. Kluin

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 raad.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

5 Voorstel inzake vaststelling beeldkwaliteitsplan Lattrop Kraakenhof (20:20)

Voor de ontwikkelingslocatie Kraakenhof in Lattrop is recent een bestemmingsplan vastgesteld. Naast het bestemmingsplan is hiervoor ook
een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan dient nog door de gemeenteraad vastgesteld te worden.

raadsvrstl-besl bkp Kraakenhof.pdf ( versie 1 )
Lattrop Kraakenhof beeldkwaliteitsplan.pdf ( versie 1 )
Lattrop Kraakenhof reactienota.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Koegler

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Dhr. M.G.J. Roesthuis

Ambtelijke deelnemers:
Mw D. Kluin

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

Van het spreekrecht heeft gebruik gemaakt:
De heer M.G.J. Roesthuis

Zijn bijdrage is te beluisteren op 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 25 maart 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling
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6 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Brandlichterweg 95 Denekamp (20:20)

Er is een aanvraag ontvangen om de bestemming van het perceel Brandlichterweg 95 in Denekamp te wijzigen van Agrarisch naar Wonen en
het bestaande woongebouw te slopen en elders op het perceel opnieuw te bouwen.

raadsvrstl-besl Brandlichterweg 95 Denekamp.pdf ( versie 1 )
Bp Brandlichterweg 95 Denekamp.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Koegler

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Mw. D. Kluin

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 25 maart 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

7 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Noord Deurningen, groenstrook Gravenveen (20:24)

Tuincentrum Oosterik heeft in overleg met de gemeente Dinkelland een plan ontwikkeld om op de gronden ten zuiden van de weg Gravenveen
een park aan te leggen tussen de bebouwde kom en het tuincentrum. De inrichting en het gebruik van dit gebied als park passen strikt
genomen niet binnen de agrarische bestemming. Een bestemmingsplanherziening is daarom noodzakelijk om de gronden te voorzien van een
passende bestemming.

raadsvrstl-besl bp Noord Drn Gravenveen.pdf ( versie 1 )
BP groenstrook Gravenveen Toelichting + Regels.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Koegler

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Mw. D. Kluin

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 25 maart 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling
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8 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Recreatieterrein Kuiperberg (20:31)

In het kader van het actualisatieproces bestemmingsplannen dient het bestemmingsplan voor het Recreatieterrein Kuiperberg te worden
herzien.

raadsvrstl-besl Kuiperberg.pdf ( versie 1 )
bp Kuiperberg.pdf ( versie 1 )
mrt25 Rapport Zienswijze Kuiperberg.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Stokkelaar

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Mw. D. Kluin

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 25 maart 2014.

Thema:
Gebiedsontwikkeling

9 Voorstel inzake vaststelling nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente (20:39)

De nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente is in lijn met de reeds door de gemeenteraad vastgestelde Nota van uitgangspunten
recreatieterreinen. De nota biedt verruimde mogelijkheden zodat kwaliteitsverbetering, productvernieuwing en productdifferentiatie mogelijk is.

raadsvrstl-besl nota verblijfsrecreatie.pdf ( versie 1 )
mrt25 beleidsnota verblijfsrecreatie NOT.pdf ( versie 1 )
nota verblijfsrecreatie NO Twente kaartje.pdf ( versie 1 )
Responsnota nota verblijfsrecreatie Dinkelland.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Stokkelaar

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Mw P. Ankersmid

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 25 maart 2014.

Schorsing (20:44)
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10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Ootmarsum – Camping De Witte Berg (21:02)

De eigenaar van camping De Witte Berg is voornemens een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de camping te realiseren. Voorstel is het
park op twee locaties uit te breiden. Daarnaast zullen ook de centrumvoorzieningen worden uitgebreid. Hiervoor dient het bestemmingsplan
gewijzigd te worden.

raadsvrstl-besl bp camping De Witte Berg.pdf ( versie 1 )
bp Camping De Witte Berg.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Stokkelaar

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Nicky Bijen (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Mw. D. Kluin

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 25 maart 2014.

11 Voorstel inzake instemming met de governance jeugdzorg Twente (21:30)

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De Twentse gemeenten werken nauw samen bij de
voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdhulp. Met betrekking hierop is eerder de Visienota Transformatie Jeugdzorg vastgesteld.
Vervolgens is in de notitie Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente uitgewerkt welke taken de samenwerkende Twentse gemeenten gezamenlijk
op willen pakken en volgens welk bestuurlijk principe.
Met deze vastgestelde kaders is verder gewerkt aan een definitief voorstel voor het besturingsmodel voor de Twentse samenwerking, de
zogenaamde governance, die nu voorligt.

raadsvrstl-besl governance jeugdzorg Twente.pdf ( versie 1 )
expertadvies governance jeugdzorg Twente.pdf ( versie 1 )

Voorgestelde procedure:
raad ter besluitvorming

Verantwoordelijk collegelid:
Wethouder Zwiep

Commissieleden:
Jos Johannink (Lokaal Dinkelland), Anita ten Dam (Lokaal Dinkelland), Berthie Schutte (Lokaal Dinkelland), Ilse Duursma (CDA), Edo van Bree
(CDA), Karin Mulders (PvdA), Sebastian Slots (PvdA), Jan ter Schegget (PvdA), Christel Demmer (VVD), Benno Munster (VVD), Fons
Maathuis (Bos Maathuis), Willem Bos (Bos Maathuis)

Burgerdeelnemers:
Geen

Ambtelijke deelnemers:
Mw R. Besselink

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 raad.

Thema:
Maatschappelijke ondersteuning
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