
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. R.S. Cazemier

Griffier:
dhr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
dhr. A.G.A. Mentink (CDA), dhr. M. Geerdink
(CDA), dhr. E.A. van Bree (CDA), dhr. J.G.
Jogems (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA),
mevr. R.E.M. Breukers (CDA), dhr. E.H.J.
Hemmer (CDA), dhr. R.M. Severijn (PvdA),
dhr. A.P.M. Maathuis (D66), dhr. M. Tijink
(VVD), dhr. B.J. Brand (VVD), dhr. G.F.A.J.
Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr. A.J.J.M.
ten Dam-Koopman (Lokaal Dinkelland), mevr.
M.C.F. Metz-Bekkers (Lokaal Dinkelland),
dhr. J.G.J. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr.
N.G.H. Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. J.H.J.
Meijer (Lokaal Dinkelland), mevr. A.M.T. ten
Dam (Lokaal Dinkelland), dhr. A.H.J. Schutte
(Lokaal Dinkelland), mevr. S.C.M. Vrijkorte
(Lokaal Dinkelland), mevr. H.D. Kortink-
Schiphorst (Lokaal Dinkelland)

Aanwezig van het college:
dhr. A.B.J. Steggink, mevr. J.B.M. Zwiep-
Rosens, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila, mevr.
C.M.E. Duursma-Wigger, dhr. J.G.A.
Kleissen alsmede loco-gemeentesecretaris
dhr. E.G. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 23:45 uur

Vastgesteld op:
26 mei 2015

1 Opening (19:34)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 21 mevrouw
Kortink.

2 Vaststelling agenda (19:35)

agenda.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Van Bree (CDA) verzoekt het volgende onderwerp "Wijziging van het Reglement van Orde van de
raad van Dinkelland" aan de agenda toe te voegen.

Besluit:
De raad stemt hiermee in waarna de agenda aldus wordt vastgesteld.
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3 Informatie vanuit het college (19:35)

Woordvoerders:
De heer Steggink dankt de fracties en raadsleden voor de blijken van medeleven die hij en zijn familie
mochten ontvangen na het overlijden van zijn schoonmoeder. 
Wethouder Steggink geeft aan dat een herverdeling van de gemeentefondsmiddelen effecten met zich
meebrengt waarover bij de behandeling van het Raadsperspectief 2016 meer duidelijkheid zal zijn. 

Wethouder Stokkelaar geeft aan dat de gemeente Dinkelland niet is genomineerd voor de titel
Wandelgemeente van het Jaar 2015.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:39)

Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:39)

Woordvoerders:
de heer Severijn stelt een vraag m.b.t. bijzondere bijstand. 
Wethouder Zwiep zegt toe hier schriftelijk antwoord op te geven.

6 Open debatronde (19:40)

mrt31 Rekenkamercommissie (PvdA, VVD, D66).pdf ( versie 1 )
mrt31 Commanderie (D66).pdf ( versie 1 )
mrt31-LD parkeren.pdf ( versie 1 )
mrt31 parkeren (LD-CDA).pdf ( versie 1 )
mrt31-Commanderie wantrouwen wethouder Stokkelaar (PvdA, VVD, D66).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De fractie D66 heeft hiervoor het onderwerp de Commanderie te Ootmarsum ingediend. 
De heer Severijn (PvdA) dient mede namens de fracties VVD en D66 een motie in tot het instellen van een
onderzoek naar de procesgang van grotere projecten.
De heer Severijn dient mede namens de fracties VVD en D66 een motie van wantrouwen tegen wethouder
Stokkelaar in inzake de Commanderie. 

De fractie Lokaal Dinkelland heeft voor de open debatronde het onderwerp parkeerconctroles en
parkeerboetes ingediend. Tevens wordt over dit onderwerp een motie ingediend.
De onderwerpen voor de open debatrondes en de moties zijn aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie tot het instellen van een onderzoek naar de procesgang van grotere projecten wordt verworpen
met 17 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA) en 4 stemmen voor (PvdA, VVD, D66).
De motie van wantrouwen tegen wethouder Stokkelaar inzake de Commanderie wordt met 17 stemmen
tegen (Lokaal Dinkelland, CDA) en 4 stemmen voor (PvdA, VVD, D66) verworpen.

De motie parkeercontroles en parkeerboetes wordt met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD)
en 2 stemmen tegen (PvdA, D66) aangenomen.

Schorsing (21:08)

Schorsing (21:41)

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 17 maart 2015 (22:35)

ingekomen stukkenlijst getekend.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.
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8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 maart 2015 (22:35)

besluitenlijst raad 3 maart 2015.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Deurningerstraat 49
Deurningen (22:36)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan Buitengebied,
Deurningerstraat 49 Deurningen met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNINGSTR40-0401
met de bijbehorende bijlagen en bestanden te laten vaststellen;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNINGSTR40-0401 te laten vaststellen;
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake
is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b,
van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van
het Bro.

bestemmingsplan Deurningerstraat verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningerstraat Landschapsplan bijlage.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningerstraat Quickscan natuurwaardenonderzoek.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningerstraat regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningerstraat toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningerstraat Verkennend bodemonderzoek.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningerstraat Watertoetsresultaat.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningerstraat Landschapsplan.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurningerstraat collegebesluit.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Deurnignerstraat raadsvrstl-besl getekend.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan De Timp te Denekamp (22:36)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Het bestemmingsplan De Timp te Denekamp vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen verhaalbare kosten zijn als bedoeld in artikel 6.2.4,
onderdelen b t/m f, van het Bro.

De Timp Denekamp regels.pdf ( versie 1 )
De Timp Denekamp toelichting.pdf ( versie 1 )
De Timp Denekamp verbeelding.pdf ( versie 1 )
De Timp bestemmingsplan collegebesluit.pdf ( versie 1 )
De Timp raadsvrstl-besl getekend.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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11 Voorstel inzake instemming met de nieuwe planopzet van de Commanderie in
Ootmarsum (22:36)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Instemmen met de nieuwe planopzet van de Commanderie;
2. In te stemmen met een gefaseerde uitvoering van de plannen;
3. Als gevolg van de uitspraak van de Commanderie een bedrag van €1,45 miljoen van de boekwaarde af te
boeken op basis van het bijbehorende raadsvoorstel.

Commanderie collegebesluit.pdf ( versie 1 )
analyse planonderdelen Commanderie.pdf ( versie 1 )
Commandereie Exploitatieopzet.pdf ( versie 1 )
Commanderie Bijlage uitwerking ladder duurzame verstedelijking.pdf ( versie 1 )
Commanderie collegebesluit Bijlage ontwikkeling Commanderiegebied.pdf ( versie 1 )
Commanderie vlekkenplan.pdf ( versie 1 )
mrt31 Commanderie (CDA, LD).pdf ( versie 1 )
Commanderie raadsvrstl-besl getekend.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Hemmer (CDA) dient mede namens de fractie Lokaal Dinkelland een motie in. Deze motie is aan
de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
Het voorstel wordt met 20 stemmen voor (CDA, Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA) en 1 stem tegen (D66)
aangenomen.
De motie wordt met 20 stemmen voor (CDA, Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA) en 1 stem tegen (D66)
aangenomen.

12 Voorstel inzake vaststelling van het Afvalbeleidsplan Van Afval naar Grondstof, van idee
naar Aanpak, van Betalen naar Belonen (23:24)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Het Afvalbeleidsplan Van Afval naar Grondstof, Van Idee naar Aanpak, Van Betalen naar Belonen vast te
stellen;
2. Het reinigingsrecht af te schaffen;
3. Containermanagement in combinatie met DIFTAR in te voeren;
4. Het college opdracht te geven tot uitvoering van het Afvalbeleidsplan;
5. De kosten verbonden aan de uitvoering van het afvalbeleidsplan te dekken uit de Reserve Afval en op de
gebruikelijke wijze te verantwoorden

Afvalbeleidsplan Verbeterde bronscheiding Noaberkracht_.pdf ( versie 1 )
Verslag sorteeranalysesTubbergen.pdf ( versie 1 )
Verslag sorteeranalyes Dinkelland.pdf ( versie 1 )
afvalabeleidsplan collegebesluit.pdf ( versie 1 )
Afvalbeleidsplan raadsvrstl-besl getekend.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

13 Sluiting (23:43)

Woordvoerders:
De heer Van Bree geeft aan dat hij het door hem aangegeven extra onderwerp voor deze raadsvergadering
intrekt.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 26 mei 2015.

De griffier,  De voorzitter,

dhr. O.J.R.J. Huitema dhr. R.S. Cazemier
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