
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 30 JUNI 2015 
Aanvang 18.30 uur 

 
 

1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 

 
3. Informatie vanuit het college 

 

4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking 
 

5. Vragenhalfuur 
 

6. Open debatronde 
 

7. Ingekomen stukkenlijst d.d. 16 juni 2015 

 
8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 mei 2015 

 
9.         Voorstel inzake vaststelling van de Jaarstukken 2014 gemeente Dinkelland 

Het voorstel is: 
- In te stemmen met het rekeningoverschot 2014 van € 452.000; 
- In te stemmen met de niet of niet volledig benutte budgetten 2014 voor een totaal bedrag van  

€ 682.000 en om deze opnieuw in de begroting 2014 op te nemen; 
- In te stemmen met de mutaties in de verschillende (bestemmings)reserves als aangegeven op de 

bladzijden 116 t/m 120; 
- In te stemmen met om bij resultaatbestemming de per saldo lagere werkelijke algemene uitkering 2014 

en voorgaande jaren van circa € 45.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve algemene uitkering. 
- In te stemmen met het hierdoor totale ontstane rekeningtekort van € 185.000 en dit tekort ten laste te 

brengen van de algemene reserve. 
 

10. Voorstel inzake vaststelling van de reïntegratieverordening Participatiewet gemeente  
 Dinkelland 2015 
 Het voorstel is: 

de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Dinkelland 2015 vast te stellen 
   
11. Voorstel inzake vaststellen van het bestemmingsplan t Wenshof te Weerselo 
 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 t Wenshof met de  
    identificatiecode NL.IMRO.1774.buibptwenshof-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
    gewijzigd vast te stellen in die zin dat; 

- in de toelichting wordt verduidelijkt dat het bij de sloopopgave ging om de sanering van het complete 
verharde bedrijfsperceel met een oppervlakte van ca. 2600 m²;  

- in artikel 5 (Wonen), lid 2 (bouwregels) de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw ten hoogste 75 m² zal bedragen; 

- in artikel 5 (Wonen), lid 2 (bouwregels) een sublid met regels voor kelders wordt opgenomen.  
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode 

o_NL.IMRO.1774.buibptwenshof.dwg vast te stellen; 
3. 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. 

4. de zienswijzen gedeeltelijk over te nemen. 
 

12. Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Weerselo, nabij Bisschopstraat 3  
 Het voorstel is: 
 De raad wordt voorgesteld om: 

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 Weerselo, nabij 



 

 

Bisschopstraat 3 met de identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPBISSCHONABIJ3-0401  met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen, conform de nota van wijzigingen;  

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPBISSCHONABIJ3-0401 vast te stellen; 

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 
c, van het Bro. De verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro  
betreffen uitsluitend de aansluiting van een bouwperceel op de openbare ruimte of de aansluiting op 
nutsvoorzieningen. 

4. Aanvullende beeldkwaliteitsbepalingen vast te stellen. 
 

13. Voorstel inzake in te stemmen met deelneming in NV ROVA Holding 
 Het voorstel is: 
 in te stemmen met deelneming in NV ROVA Holding per 1 januari 2016 en geen gebruik te maken van  
 de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen 
 

14. Voorstel inzake vaststelling van het Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland  

(2e behandeling) 
 Het voorstel is:  
 Vaststellen van het Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland 
 

15. Sluiting 


