BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 06-10-2015
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), dhr. E.A. van Bree (CDA), dhr. J.G.
Jogems (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA),
mevr. R.E.M. Breukers (CDA) (vanaf 21.10
uur), 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:
19:30 - 23:15 uur

Vastgesteld op:
1 december 2015

1 Opening

(19:33)

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

(19:34)

agenda 15-okt06.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) verzoekt mede namens de fracties Lokaal Dinkelland, CDA en D66, een motie
vreemd aan de agenda met als onderwerp "Samenwerking toekomst vluchtelingen" te agenderen.
Besluit:
De raad stemt hiermee in waarna de agenda aldus wordt vastgesteld.

3 Beëdiging burgemeester mr. R.S. Cazemier door de commissaris van de Koning i.v.m. zijn
herbenoeming (19:35)
Woordvoerders:
De griffier, de heer Huitema, leest het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake de herbenoeming van de burgemeester voor waarna de Commissaris van de
Koning mevrouw Bijleveld de heer Cazemier beëdigd.
Na de beëdiging voert de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink namens de gemeenteraad het
woord. Vervolgens voert namens het college de loco-burgemeester de heer Steggink het woord. Tot slot
voert burgemeeester Cazemier het woord waarna de vergadering wordt geschorst voor felicitaties.
Schorsing

(20:00)

4 Informatie vanuit het college

(20:24)

Woordvoerders:
De voorzitter, de heer Cazemier heropent de vergadering.
Wethouder Zwiep geeft informatie over DinkellandWerkt!
5 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(20:25)

Woordvoerders:
Mevr. Ag. ten Dam (lid Algemeen Bestuur Regio Twente) voert het woord over de vergadering van het AB
van de Regio Twente van 30 september jl.
6 Vragenhalfuur (20:30)
PAS (CDA).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Mentink (CDA) dient een vraag in over de PAS. Dit onderwerp is aan de besluitenlijst gehecht.
Wethouder Kleissen beantwoordt de gestelde vraag.
7 Open debatronde

(20:35)

financieel solde beleid (D66).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) houdt een presentatie over financieel solide beleid. Het onderwerp is aan de
besluitenlijst gehecht.
8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 september 2015 (20:55)
15-sep08 concept-besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De voorzitter leest een verklaring voor inzake de besluitvorming door de raad op 8 september 2015 met
betrekking tot het bestemmingsplan Werktuig en Bouwdienst Denekamp. Vervolgens reageren
achtereenvolgens de fractievoorzitters de heer Bijen, de heer Jogems, de heer Brand, de heer Severijn en
de heer Maathuis op dit onderwerp.
Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
9 Ingekomen stukkenlijst d.d. 22 september 2015 (21:06)
lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt aldus vastgesteld.

10 Voorstel inzake vaststelling van de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning
2015 (21:07)
Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen.
verordening en besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
wijzigingen verordening maatschappeijke ondersteuning.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
11 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Spoorviaduct Vliegveldstraat
Deurningen (21:07)
Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
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.
spoorviaduct Vliegveldstraat raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
spoorviaduct Vliegveldstraat bestemmingsplan incl. reactienota zienswijzen.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Wismanweg 7,
Deurningen (21:07)
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,
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.
bestemmingsplan Wismanweg 7 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Wismanweg 7 Deurningen bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
13 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Ootmarsum, De Mors 63

(21:07)

Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
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.
bestemmingsplan Ootmarsum De Mors 63 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Ootmarsum De Mors 63.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
14 Voorstel inzake vaststellen van het Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015 (21:07)
Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
Vaststellen van het Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015.
rood voor rood beleid raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
rood voor rood beleid.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

15 Voorstel inzake uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp

(21:08)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
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.
Dorper Esch raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Dorper Esch uitvoeringsplan.pdf ( versie 1 )
Dorper Esch uitvoeringsplan bijlagen.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Tijink (VVD) neemt geen deel aan dit debat en de besluitvorming en neemt plaats op de publieke
tribune.
De heer Severijn (PvdA) dient namens de PvdA-fractie een motie in over dit onderwerp. De motie is aan de
besluitenlijst gehecht.
Besluit:
De raad besluit met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, PvdA, D66) en 1 stem tegen (VVD)
overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt met 17 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA) en 3 stemmen voor (PvdA, D66, VVD)
verworpen.

16 Rapport Samenwerken doen we zelf

(22:58)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
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.
Samenwerken doen we zelf raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf aanbiedingsbrief.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf Regeling Regio Twente.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf Regio Twente in transformatie bedrijfsplan Concept.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf Bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf uitwerking rapport.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf Model formulering besluit.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf voorstel n.a.v. standpunten gemeenten.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf Overzicht reacties gemeenten op rapport.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf Voorlopige analyse standpunten raden inzake rapport.pdf ( versie 1 )
Samenwerken doen we zelf Twentebedrijf bedrijfsplan deel I-II.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Tijink (VVD) komt terug in de vergadering.
De heer Van Bree (CDA) dient mede namens de fracties Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA en D66 een motie
in. De motie is aan de besluitenlijst gehecht.
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink en
reageert als portefeuillehouder op dit onderwerp. Hierna draagt de plaatsvervangend voorzitter het
voorzitterschap weer over aan de heer Cazemier.
Besluit:
Omdat de motie door alle fracties is ingediend vindt hierover geen afzonderlijke stemming plaats en wordt
deze als unaniem aangenomen beschouwd.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem aangenomen.
17 Motie Samenwerking toekomst vluchtelingen

(23:04)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) dient mede namens de fracties Lokaal Dinkelland, CDA en D66 een motie in
Samenwerking toekomst vluchtelingen. De motie is aan de besluitenlijst gehecht. Wethouder Zwiep
reageert vervolgens op de ingediende motie.
Besluit:
De motie wordt unaniem aangenomen.
18 Sluiting

(23:13)

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 1 december 2015.

De griffier,

dhr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

dhr. R.S. Cazemier

