AGENDA RAADSVERGADERING 3 NOVEMBER 2015
Aanvang 19.30 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. 20 oktober 2015
Hamerstukken:

8.

Voorstel inzake vaststelling van het beleidsplan Verlichten openbare ruimte
Het voorstel is:
Het beleidsplan Verlichten openbare ruimte vast te stellen

9.

Voorstel inzake Gemeenschappelijke Regelingen Regio Twente en Twentebedrijf
Het voorstel is:
1. De Regeling Regio Twente in zijn geheel wijzigen, zoals bijgevoegd bij dit besluit;
2. Met de andere Twentse raden een Twenteraad vormen om het gesprek te voeren over regionale
samenwerking en de betrokkenheid van raden bij deze regionale samenwerking;
3. Samen met de andere Twentse raden voor de Twenteraad een presidium instellen, dat tot taak
krijgt de bijeenkomsten van de Twenteraad voor te bereiden;
4. Een lid afvaardigen naar het presidium van de Twenteraad;
5. Toestemming verlenen aan het college om de Regeling Twentebedrijf te treffen, zoals bijgevoegd
bij dit besluit.

10.

Voorstel inzake wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Het voorstel is:
Vaststellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2015: Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Dinkelland 2015, met daarbij behorende bijlagen.
Bespreekstukken:

11.

Voorstel inzake Twentse en lokale visie op vervoer
Het voorstel is:
1. Kennis te nemen van de visie Samen op weg: Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke
verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende consequenties.
2. In te stemmen met de lokale visie In beweging! Visie op mobiliteit in Dinkelland en Tubbergen.
3. Opdracht te verstrekken aan het college tot het starten met een lokale vervolgopdracht.

12.

Voorstel inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma op weg naar de duurzame gemeenten
Dinkelland en Tubbergen 2016-2021
Het voorstel is:
1. Het Uitvoeringsprogramma op weg naar de duurzame gemeenten Dinkelland en Tubbergen
2016- 2021 vaststellen.
2. Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma het college de benoemde speerpunten door de
uitvoeringsorganisatie Noaberkracht nader uit te laten werken.

13.

Voorstel inzake realisatie tweede fase Dusinksweg Ootmarsum

14.

Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie

Het voorstel is:
1. Te starten met de realisatie van de tweede fase van de Dusinksweg en aan het college op te dragen
alle daarvoor benodigde voorbereidingen te treffen, zoals onder meer de ambtelijke,
procedurele en civieltechnische voorbereiding van het project.
2. Bij beide in het voorstel beschreven voorlopige scenario’s voor de wegfunctie, dus zowel bij de
erftoegangsweg 60 als de gebiedsontsluitingsweg 50, uit te gaan van een wegverbreding en de
aanleg van een vrij liggend fietspad, waarbij vooralsnog een voorkeur bestaat voor een fietspad aan
de noordzijde van de weg.

Het voorstel is:
1. Het digitale bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie, zoals vervat in het GML bestand
NL.IMRO.1774.1502349-0401 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de wijzigingen in de
regels en verbeelding van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan;
2. Ten aanzien van de zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusie in de Reactienota
zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie;
3. Bij het raadsbesluit vermelden dat gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.1774.1502349-0401.dwg;
4. In afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten
van het in exploitatie brengen van de gronden anderszins verzekerd zijn.

15.

Voorstel inzake vaststelling van de Detailhandelsstructuurvisie Dinkelland-Tubbergen

16.

Voorstel inzake vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER behorende bij
ontwikkeling Technology Base Twente

Het voorstel is:
1. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen op de Detailhandelsvisie Dinkelland- Tubbergen
2. Instemmen met de Reactienota zienswijzen Dinkelland
3. De Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Dinkelland vaststellen, waarin de volgende winkelstructuur
wordt nagestreefd:
a. een zo compleet mogelijk aanbod voor inwoners uit de gemeente Dinkelland
b. versterken van het winkelaanbod in Denekamp (sterkste en meest complete centrum)
c. versterken van de bijzondere positie van Ootmarsum
d. behouden van de lokale positie van Weerselo
e. buiten deze centra geen nieuwe winkelontwikkelingen toestaan voor zover niet opgenomen in
vigerende bestemmingsplannen, maar inzetten op het behoud van de bestaande winkels
f. vestiging en schaalvergroting van volumineuze branches op perifere locaties wordt niet uitgesloten
g. geen verdere uitbreiding van branchevreemd aanbod op perifere locaties, voor zover niet
opgenomen in vigerende bestemmingsplannen
4. De kaders, conclusies en aanbevelingen uit het rapport als richtinggevend beschouwen bij de verdere
uitwerking en actualisatie van de bestemmingsplannen, het toetsen van nieuwe (markt)initiatieven en
de uitvoering van de in het rapport genoemde acties.

Het voorstel is:
1. Kennis te nemen van de binnengekomen zienswijzen en het advies van de commissie voor

de milieueffectrapportage;
2. De reactienota vast te stellen en de zienswijzen, voor zover gericht aan de gemeenteraad
van Dinkelland, te beantwoorden conform de reactienota;
3. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER behorende bij ontwikkeling Technology
Base Twente vast te stellen.
4. het verzoekschrift van de omwonenden om niet langer mee te werken aan de ontwikkeling
van het luchthaventerrein op Dinkellands grondgebied afwijzend te beantwoorden
17.

Sluiting

