BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 23-06-2015
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 - 22:15 uur

Vastgesteld op:
8 september 2015

1 Opening

(18:37)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 9 de heer
Maathuis.
2 Vaststelling agenda

(18:38)

agenda 15-jun23.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) geeft aan agendapunt 4 Voorstel inzake wijziging rechtsvorm EUREGIO en
harmonisatie lidmaatschapsbijdragen dat als hamerstuk staat geagendeerd, als bespreekstuk te willen
behandelen.
Besluit:
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

3 Voorstel inzake vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, rotonde
Deurningerstraat- Lemselosestraat (18:39)
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, rotonde
Deurningerstraat – Lemselosestraat met de identificatiecode NL.IMRO.1774.1501066-0401 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 ‘WEE_rotonde_ond_0401’ 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 zienswijze niet over te nemen.
bestemmingsplan rotonde Deurningerstraat Weerselo.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan rotonde Deurningerstraat bijlagenboek.pdf ( versie 1 )
rotonde Deurningerstraat raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
4 Voorstel inzake wijziging rechtsvorm EUREGIO en harmonisatie
lidmaatschapsbijdragen (18:39)
Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
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.
EUREGIO NL Regeling.pdf ( versie 1 )
EUREGIO Toelichtingen regeling.pdf ( versie 1 )
EUREGIO Regeling antwoord op vragen.pdf ( versie 1 )
EUREGIO notitie tbv raadsvergaderingen.pdf ( versie 1 )
EUREGIO Brief aan leden.pdf ( versie 1 )
Euregio raadsdvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Maathuis stelt een vraag over de schuldenpositie van de Euregio.
Besluit:
Met inachtneming van de toezegging dat nadere informatie over de financiële positie van de Euregio aan de
raad wordt verstrekt, besluit de raad zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

5 Voorstel inzake vaststelling van de Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te
Denekamp (18:42)
Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft Noord te Denekamp
aanbiedingstekst raad.pdf ( versie 1 )
Beoordelingsformulier plan Eurowerft Noord 2015.pdf ( versie 1 )
Eurowerft Noord Nota van Uitgangspunten raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit met 20 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, D66) en 1 stem tegen (PvdA)
overeenkomstig het voorstel.
6 Voorstel inzake vaststelling van het Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland (1e
behandeling) (19:04)
Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
Het Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland vast te stellen
raadsvrstl-besl Raadsperspectief.pdf ( versie 1 )
Raadsperspectief 2016.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Brand (VVD) dient een motie "Weerstandscapaciteit" in. De motie is als bijlage aan de
besluitenlijst gehecht.
Besluitvorming over dit onderwerp zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 30 juni a.s.
Schorsing
7 Sluiting

(19:52)
(22:12)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 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

