
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), 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)

Afwezig (m.k.):
mevr. M.C.F. Metz-Bekkers (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.M. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 20:00 uur

Vastgesteld op:
30 juni 2015

1 Opening (19:33)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen
van mevrouw Metz. Stemnummer is nummer 6 mevrouw Breukers. 
De voorzitter deelt mee dat de fractievoorzitters voorafgaand aan deze raadsvergadering een petitie in
ontvangst hebben genomen van de gebruikersgroep Dorper Esch betreffende de (minimale ) eisen voor de
Dorper Esch.

2 Vaststelling agenda (19:35)

agenda 15-mei26.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00181/?risVideoOffset=1432661614
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3 Informatie vanuit het college (19:35)

Woordvoerders:
Wethouder Kleissen doet een mededeling over het onderzoeksrapport dat de gemeenteraad heeft
ontvangen van ondernemers uit met name Ootmarsum inzake het ondernemersklimaat c.a.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:36)

Woordvoerders:
De voorzitter attendeert de raadsleden op de Twentse radenbijeenkomst van 28 mei a.s.

5 Vragenhalfuur (19:37)

Soweco (CDA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Blokhuis (CDA) stelt namens de CDA-fractie vragen over het werkvoorzieningsbedrijf SOWECO.
Wethouder Zwiep beantwoordt de gestelde vragen.
De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht. 

Mevrouw An. ten Dam (Lokaal Dinkelland) stelt een vraag inzake het aanpassen van het rapport van de
Veiligheidsregio op het onderdeel risico's waterinjecties. 
De heer Cazemier draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink en
geeft aan dit mee te nemen in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio waarna mevrouw Kortink het
voorzitterschap weer overdraagt aan de heer Cazemier. 

De heer Severijn (PvdA) en de heer Brand (VVD) stellen vervolgvragen over het onderwerp SOWECO.
Mevrouw Zwiep beantwoordt de gestelde vragen.

6 Open debatronde (19:46)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 12 mei 2015 (19:46)

ingekomen stukkenlijst (getekend).pdf ( versie 1 )

Besluit:
Stuknr. 1.15.8 wordt via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie waarna de ingekomen
stukkenlijst conform wordt vastgesteld.

8 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 31 maart 2015 en 21 april
2015 (het verslag van de besloten raadsvergadering van 21 april 2015 ligt voor de raadsleden ter
inzage bij de griffier) (19:47)

besluitenlijst raad 31 maart 2015.pdf ( versie 1 )
15-april21 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
mei26-besluitenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 31 maart 2015 en 21 april 2015 worden conform
vastgesteld.
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9 Voorstel inzake het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2015 (19:47)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
de Algemene plaatselijke verordening 2015 vast te stellen.

APV raadsvoorstel-besluit.pdf ( versie 1 )
wijzigingen ten opzichte van Apv 2012.pdf ( versie 1 )

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

10 Voorstel inzake vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, herstel Kuiperberg
2013 (19:47)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

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, herstel
Kuiperberg 2013 met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPKUIPERBERG013-0401 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode Kuiperberg_ond_0401 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen
sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro.

Kuiperberg raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied herstel Kuiperberg 2013.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) legt namens de fractie D66 een stemverklaring af.

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA)
en 1 stem tegen (D66) overeenkomstig het voorstel.

11 Voorstel inzake afgeven verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een
multifunctionele recreatieve voorziening aan de Dorpsstraat 94 te Lattrop (19:53)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een multifunctionele
recreatieve voorziening (verblijfsaccommodatie en dagrecreatie) aan de Dorpsstraat 94 te Lattrop; 
2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als de definitieve verklaring van geen
bedenkingen, indien geen zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning zijn ingediend.

multifunctionele voorziening Lattrop raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Ruimtelijke onderbouwing multifunctionele voorziening Lattrop.pdf ( versie 1 )
rapport verkennend bodemonderzoek.pdf ( versie 1 )
standaard waterparagraaf.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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12 Voorstel inzake kenbaar maken zienswijze ten aanzien van het risicoprofiel, beleidsplan
2016- 2019 en programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Twente (VRT) (19:58)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente

Veiligheidsregio Twente raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
beleidsplan VRT 2016-2019.pdf ( versie 1 )
dekkingsplan VRT.pdf ( versie 1 )
onderbouwing financieringssystematiek VRT.pdf ( versie 1 )
oplegmemo dekkingsplan VRT.pdf ( versie 1 )
programmabegroting VRT 2016.pdf ( versie 1 )
risicoprofiel VRT.pdf ( versie 1 )
zienswijze.pdf ( versie 1 )

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

13 Voorstel kennis te nemen van de ontwerp-begrotingen 2016 van de gemeenschappelijke
Regelingen Regio Twente, Stadsbank Oost Nederland, Crematoria Twente, Top-Craft BV / GR-
WOT (19:59)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente,
Stadsbank Oost Nederland, Crematoria Twente en Top-Craft BV/GR-WOT en af te zien van het indienen
van een zienswijze.

GR raadsvrstl-raadsbesl.pdf ( versie 1 )
Regio Twente ontwerp-begroting 2016.pdf ( versie 1 )
WOT Top-Craft raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
WOT-Top Craft ontwerpbegroting 2016.pdf ( versie 1 )
Stadsbank Oost Nederland aanbiedingsbrief.pdf ( versie 1 )
Stadsbank Oost Nederland voorstel AB Begroting 2016.pdf ( versie 1 )
Crematoria Twente raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Crematoria Twente ontwerp-begroting 2016.pdf ( versie 1 )
Crematoria Twente begroting 2016 aanbiedingsbrief.pdf ( versie 1 )

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

14 Sluiting (20:00)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 30 juni 2015.

De griffier,  De voorzitter,

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