
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 6 OKTOBER 2015 
Aanvang 19.30 uur 

 
 

1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 

 
3. Beëdiging burgemeester mr. R.S. Cazemier door de commissaris van de Koning i.v.m. zijn  

 herbenoeming 

 
4. Informatie vanuit het college 

 
5. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking 

 
6. Vragenhalfuur 

 

7. Open debatronde 
 

8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 september 2015 
  

9. Ingekomen stukkenlijst d.d. 22 september 2015 

 
 Hamerstukken: 

 
10. Voorstel inzake vaststelling van de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning  

 2015  
 Het voorstel is: 

de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen. 
 

11. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Spoorviaduct Vliegveldstraat  

 Deurningen  
 Het voorstel is: 

1. De ingebrachte zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan over te nemen, zoals  
aangegeven in de reactienota; 
2. Op grond van artikel 2.7.4. van de provinciale Omgevingsverordening af te wijken van het 
beschermingsregime voor de EHS. 
3. 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, 
Spoorviaduct Vliegveldstraat met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPSPOORWEGKR-0401 met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen conform de voorgestelde wijzigingen in de 
reactienota; 
4. Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPSPOORWEGKR-0401 vast te stellen; 
5. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er 
geen verhaalbare kosten zijn. 

 

12. Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Wismanweg 7,  

 Deurningen  
 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, 
Wismanweg 7 Deurningen met de identificatiecode NL.IMRO.1774.DEUBPWISMANWEG7-0401 met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen; 
2. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode DEU_Wismanweg7_verbeelding_ond.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.  



 

 

 

 

 

13.       Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Ootmarsum, De Mors 63  
Het voorstel is: 
1. Het bestemmingsplan Ootmarsum, De Mors 63 met identificatiecode 
NL.IMRO.1774.OOTBPDEMORS63-0401 zowel analoog als digitaal met bijbehorende bijlagen en 
bestanden vast te stellen. 
2. De digitale ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1774.OOTBPDEMORS63-0401.dxf 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 b. van het Bro. Er is geen sprake van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b 
t/m f, van het Bro. 

 

14. Voorstel inzake vaststellen van het Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015 
 Het voorstel is: 

Vaststellen van het Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015  
 
Bespreekstukken: 

 

15. Voorstel inzake uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp 
 Het voorstel is: 

1. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om optie 2b uit te werken tot 
bouwplan en met een voorstel te komen voor de definitieve kredietaanvraag; 
2. De financiële consequenties van optie 2b als stelpost op te nemen in de  
meerjarenbegroting voor 2016, met ingang van jaarschijf 2017. 

 

16. Rapport Samenwerken doen we zelf  
 Het voorstel is: 

1. kennisnemen van het rapport Samenwerken doen we zelf van de stuurgroep Heroriëntatie 
samenwerking Twente; 
2. instemmen met de in het raadsvoorstel opgenomen uitgangspunten met betrekking tot de inrichting 
van de beoogde samenwerking ten aanzien van de drie pijlers samenwerkende raden, samenwerkende 
portefeuillehouders en samenwerkende ambtelijke organisaties; 
3. het college machtigen om onder leiding van de voorzitter van de Regio Twente (als 
procesverantwoordelijke) op basis van de onder punt 2 bedoelde uitgangspunten consensus te bereiken 
over verschillen in gemeentelijke standpunten op het rapport en deze consensus te vertalen in een 
ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente én een ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling 

Twentebedrijf die ter besluitvorming worden voorgelegd. 
 

17. Sluiting 


