
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. 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)

Afwezig (m.k.):
dhr. M. Tijink (VVD)

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:
18:30 - 22:00 uur

Vastgesteld op:
8 september 2015

1 Opening (18:35)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. De heer Tijink en mevrouw Zwiep zullen
later in de vergadering komen. 
Stemnummer is nummer 21 mevrouw Kortink.

2 Vaststelling agenda (18:36)

agenda 15-jun30.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (18:36)

Er is geen informatie vanuit het college.
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4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (18:37)

Woordvoerders:
Mevrouw An. ten Dam (lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente) doet een mededeling
over de vergadering van 17 juni 2015 van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria
Twente.

5 Vragenhalfuur (18:38)

Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur.

6 Open debatronde (18:38)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 16 juni 2015 (18:39)

15-jun30 lijst ingekomen stukken (getekend).pdf ( versie 1 )

Besluit:
Stuknummers 1.15.3, 2.15.1 en 2.15.3 worden via het presidium geagendeerd voor een raadscommissie
waarna de ingekomen stukkenlijst wordt vastgesteld.

8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 mei 2015 (18:39)

mei26-besluitenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststelling van de Jaarstukken 2014 gemeente Dinkelland (18:40)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

Jaarstukken 2014 Dinkelland raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
jaarstukken 2014 Dinkelland definitief.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Van Bree voert als voorzitter van de auditcommissie het woord. De auditcommissie neemt met
instemming kennis van de goedkeurende accountantsverklaring en stelt de raad voor de jaarstukken 2014
definitief vast te stellen en het college decharge te verlenen voor de jaarstukken 2014.

Besluit:
De raad besluit met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) en 1 stem tegen (D66)
overeenkomstig het voorstel.
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10 Voorstel inzake vaststelling van de reïntegratieverordening Participatiewet gemeente
Dinkelland 2015 (18:59)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Dinkelland 2015 vast te stellen

reintegratieverordening raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )

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

11 Voorstel inzake vaststellen van het bestemmingsplan t Wenshof te Weerselo (19:00)

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 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.

bestemmingsplan Wenshof raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Wenshof.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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12 Voorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Weerselo, nabij Bisschopstraat 3
(19:08)

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 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.

bestemmingsplan Weerselo nabij Bisschopstraat 3.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Weerselo nabij Bisschopstraat 3 raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Weerselo nabij Bisschopstraat 3 nota van wijzigingen (getekend).pdf ( versie 1 )

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

13 Voorstel inzake in te stemmen met deelneming in NV ROVA Holding (19:08)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

ROVA planning implementatie.pdf ( versie 1 )
ROVA voorstel samenwerking beantwoording aanvullende vragen.pdf ( versie 1 )
ROVA voorstel samenwerking.pdf ( versie 1 )
ROVA toetreding raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Blokhuis verlaat de raadzaal. 
De heer Van Bree (CDA) dient namens de fracties CDA en Lokaal Dinkelland een motie Toetreding tot
ROVA in. 
De heer Severijn (PvdA) dient eveneens een motie in over dit onderwerp. Beide moties zijn aan de
besluitenlijst gehecht. Vanwege toezeggingen van de portefeuillehouder trekt de PvdA-fractie haar motie in.

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 
De motie Toetreding tot ROVA wordt met 18 stemmen voor (CDA, Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA) en 1
stem tegen (D66) aangenomen. 
Na de besluitvorming komt de heer Blokhuis terug in de vergadering.
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14 Voorstel inzake vaststelling van het Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland (2e
behandeling) (19:46)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is: 
Vaststellen van het Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland

Raadsperspectief 2016 raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Raadsperspectief 2016.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Brand (VVD) dient namens de VVD-fractie een gewijzigde motie "Weerstandscapaciteit" in. De
door hem in de raadsvergadering van 23 juni 2015 ingediende motie "Weerstandscapaciteit" is daarmee
ingetrokken. 
De heer Maathuis (D66) dient namens de fracties D66 en VVD een motie "Referendumverordening" in. De
moties zijn aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit overeenkomstig het Overzicht besluitvorming Raadsperspectief 2016 Dinkelland - onderdeel
beleidsambities.
De motie Referendumverordening wordt met 18 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 2
stemmen voor (D66, PvdA) verworpen.
De motie Weerstandscapaciteit wordt met 19 stemmen voor (VVD, Lokaal Dinkelland, CDA, D66) en 1
stem tegen (PvdA) aangenomen.

Schorsing (20:14)

15 Sluiting (22:02)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

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

De griffier,  De voorzitter,

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