BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 16-06-2015
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) (v.a. 18.40 uur), 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. ZwiepRosens, 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:
18:30 - 23:10 uur

Vastgesteld op:
8 september 2015

1 Opening

(18:34)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Hij feliciteert de heer Hemmer met zijn
verjaardag. De heer Geerdink komt iets later in de vergadering. Stemnummer is nummer 9 de heer
Maathuis.
2 Vaststelling agenda

(18:35)

Woordvoerders:
De voorzitter geeft aan dat agendapunt 11 Voorstel inzake kennis te nemen van de programmabegroting
2016 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en in te stemmen met de terugbetaling van de
eenmalige aanloopkosten als hamerstuk kan worden geagendeerd.
Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Informatie vanuit het college

(18:35)

Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(18:35)

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
5 Vragenhalfuur (18:35)
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
6 Open debatronde

(18:36)

open debat minimumeisen Dorper Esch.pdf ( versie 1 )
motie minimumeisen Dorper Esch (PvdA, D66).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De PvdA-fractie heeft hiervoor het onderwerp Minimumeisen sportcomplex Dorper Esch ingediend. Tevens
wordt over dit onderwerp mede namens de fractie D66 een motie ingediend. Het onderwerp en de motie
zijn aan de besluitenlijst gehecht.
Besluit:
De motie wordt verworpen met 19 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 2 stemmen voor
(PvdA, D66)
Schorsing

(19:10)

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 2 juni 2015 (19:18)
15-jun16 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )
Besluit:
Stuknummers 1.15.2 en 1.15.8 worden via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie waarna
de ingekomen stukkenlijst wordt vastgesteld.
8 Voorstel inzake vaststelling van de Jaarstukken 2014 gemeente Dinkelland

(19:18)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
- In te stemmen met het rekeningoverschot 2014 van € 489.000;
- 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 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 € 148.000 en dit tekort ten laste te
brengen van de algemene reserve.
jaarstukken 2014 Dinkelland definitief.pdf ( versie 1 )
Jaarstukken 2014 Dinkelland raadsvrstl-besl def.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Van Bree voert als voorzitter van de auditcommissie het woord.
Besluit:
De auditcommissie neemt met instemming kennis van de verklaring van de portefeuillehouder dat vóór 30
juni a.s. een goedkeurende verklaring van de accountant zal worden overgelegd. De vaststelling van de
jaarstukken en verlening van decharge aan het college zal derhalve op 30 juni a.s. plaatsvinden.
Schorsing

(20:03)

Schorsing

(21:40)

9 Voorstel inzake kennis te nemen van de jaarstukken 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen en kennis te nemen van de inhoud van het accountantsverslag
2014 (22:16)
Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
• kennis te nemen van de jaarstukken 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en
• kennis te nemen van de inhoud van het accountantsverslag (rapport van bevindingen) 2014.
Jaarstukken Noaberkracht raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Jaarstukken 2014 Noaberkracht (getekend).pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
10 Voorstel inzake vaststelling van het 1e programmajournaal 2015 gemeente
Dinkelland (22:29)
Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
het 1e Programmajournaal 2015 gemeente Dinkelland vast te stellen
programmajournaal 1 raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
programmajournaal 1 (getekend).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dient mede namens de fractie PvdA een motie in over delegatiebesluiten. Deze
motie is aan de besluitenlijst gehecht.
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
De motie Delegatiebesluiten wordt verworpen met 19 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 2
stemmen voor (D66, PvdA).
11 Voorstel inzake kennis te nemen van de programmabegroting 2016 Openbaar lichaam
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en in te stemmen met de terugbetaling van de eenmalige
aanloopkosten (23:05)
Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
• kennis te nemen van de programmabegroting 2016 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen en
• in te stemmen met de terugbetaling van de eenmalige aanloopkosten betreffende desintegratie en frictie
aan de beide deelnemende gemeenten en deze terugbetaling voor een bedrag van € 1 miljoen binnen
Noaberkracht te dekken uit de reserve desintegratie- en frictiekosten.
Programmabegroting 2016 Noaberkracht raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Programmabegroting 2016 GR Noaberkracht (getekend).pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
12 Sluiting

(23:07)

Besluit:
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 8 september 2015.
De griffier,

dhr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

dhr. R.S. Cazemier

