AGENDA RAADSVERGADERING 23 JUNI 2015
Aanvang 18.30 uur

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda
Hamerstukken:

3.

Voorstel inzake vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, rotonde DeurningerstraatLemselosestraat
1.

2.
3.
4.

4.

Het voorstel is:
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,
rotonde Deurningerstraat – Lemselosestraat’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.1501066-0401 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode ‘WEE_rotonde_ond_0401’ vast te stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het
verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden
anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro;
de zienswijze niet over te nemen.

Voorstel inzake wijziging rechtsvorm EUREGIO en harmonisatie lidmaatschapsbijdragen
-

-

-

Het voorstel is:
in te stemmen met de regeling voor het grensoverschrijdende openbare lichaam EUREGIO en toe te
treden tot dit openbare lichaam op het tijdstip van oprichting daarvan;
in te stemmen met de lidmaatschapsbijdrage van € 0,29 per inwoner per jaar, onder voorbehoud van
vaststelling van de regeling voor d e lidmaatschapsbijdragen door het Algemeen Bestuur van het
grensoverschrijdende openbare lichaam EUREGIO en waarbij tot aan het moment van opheffing
van de EUREGIO e.V. de bijdrage van de gemeente voor het grensoverschrijdend openbaar lichaam
EUREGIO wordt verrekend met de bijdrage van de gemeente voor het lidmaatschap van de EUREGIO
e.V.
de huidige vertegenwoordiging van de gemeente door mevrouw M.C.F. Metz-Bekkers en de heer R.M.
Severijn, bij beschikbaarheid, te continueren door hen aan te wijzen ten behoeve van het Algemeen
Bestuur;
het presidium te machtigen om in overleg met het college twee beschikbare plaatsvervangende
vertegenwoordigers ten behoeve van het Algemeen Bestuur aan te wijzen.

Bespreekstukken:
5.

Voorstel inzake vaststelling van de Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te
Denekamp
Het voorstel is:
Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft Noord te Denekamp

6.

Voorstel inzake vaststelling van het Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland
(1e behandeling)
Het voorstel is:
Het Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland vast te stellen

7.

Sluiting

