
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
R.S. Cazemier

Griffier:
O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
dhr. R.M. Severijn (PvdA), 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. 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. 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:
19:30 - 23:00 uur

Vastgesteld op:
1 december 2015

1 Opening (19:34)

De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 9 de heer
Maathuis.

2 Vaststelling agenda (19:37)

agenda 15-nov03.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) verzoekt agendapunt 12 Voorstel inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma op
weg naar de duurzame gemeenten Dinkelland en Tubbergen 2016-2021 van de agenda af te voeren. De
heer Maathuis (D66) is akkoord met dit voorstel. De fracties VVD, Lokaal Dinkelland en CDA zijn voor
behandeling van het raadsvoorstel waardoor het voorstel van orde met 19 stemmen tegen en 2 stemmen
voor wordt verworpen. 
De heer Jogems (CDA) geeft aan bij agendapunt 9 Voorstel inzake Gemeenschappelijke Regelingen Regio
Twente en Twentebedrijf een stemverklaring te willen afgeven.

Besluit:
De agenda wordt aldus vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 03-11-2015

http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446575665
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446575845
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4636/1/


3 Informatie vanuit het college (19:41)

Woordvoerders:
Wethouder Kleissen geeft een korte terugkoppeling op de vergadering van de commissie Mobiliteit van de
Regio Twente van 28 oktober jl. in relatie tot de nu voorliggende Twentse en lokale visie op vervoer.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:42)

Er zijn geen mededelingen.

5 Vragenhalfuur (19:43)

NAM (CDA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevrouw Breukers (CDA) dient een vraag in over de NAM. Dit onderwerp is aan de besluitenlijst gehecht.
Wethouder Steggink beantwoordt de gestelde vraag. 

De heer Brand (VVD) stelt vragen m.b.t. de nieuwbouw van basisschool de Kerkewei in Rossum. De heer
Severijn (PvdA) stelt een vraag over de aanbesteding betreffende de nieuwbouw. Deze vragen worden door
wethouder Stokkelaar beantwoord. 

De heer Hemmer (CDA) vraagt naar de stand van zaken van de ontsluiting van het voetgangerstunneltje in
Ootmarsum. In vervolg op deze vraag stelt de heer Maathuis een vraag over het trafostation ter plaatse.
Wethouder Stokkelaar beantwoordt de gestelde vragen.

6 Open debatronde (20:02)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

7 Ingekomen stukkenlijst d.d. 20 oktober 2015 (20:03)

lijst ingekomen stukken (getekend).pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt aldus vastgesteld.

8 Voorstel inzake vaststelling van het beleidsplan Verlichten openbare ruimte (20:03)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Het beleidsplan Verlichten openbare ruimte vast te stellen.

beleidsplan verlichten openbare ruimte.pdf ( versie 1 )
beleidsplan verlichten openbare ruimte raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446576064
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446576165
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446576191
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4664/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446577373
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446577383
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4665/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446577399
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4595/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4666/1/user.edit.page.html


9 Voorstel inzake Gemeenschappelijke Regelingen Regio Twente en Twentebedrijf (20:03)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
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.

Samenwerken doen we zelf aanbiedingsbrief.pdf ( versie 1 )
Rapport Samenwerken doen we zelf.pdf ( versie 1 )
Twentebedrijf Bedrijfsvoering GR.pdf ( versie 1 )
Regeling Regio Twente (aanpassing).pdf ( versie 1 )
Bestuurlijke oplegger rapport Samenwerken doen we zelf.pdf ( versie 1 )
reactie Tubbergen en Dinkelland op herfstcompromis.pdf ( versie 1 )
Regeling Regio Twente en Twentebedrijf raadsvrstl-besl (gewijzigd).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Jogems (CDA) legt namens de CDA-fractie een stemverklaring af waarbij wordt aangegeven dat de
CDA-fractie bedenkingen heeft tegen een Twenteraad en dat de gemeente Dinkelland een stevige
vertegenwoordiger moet benoemen voor het presidium van de Twenteraad.

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

10 Voorstel inzake wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (20:05)

Type Agendapunt:
hamerstuk

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

wijz verordening voorzieningen huisvesting onderwijs raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
huisvesting onderwijs bijlagen behorend bij verordening.pdf ( versie 1 )

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446577414
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4592/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4590/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4589/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4588/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4593/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4613/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4639/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446577517
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4606/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4605/1/


11 Voorstel inzake Twentse en lokale visie op vervoer (20:05)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

vervoer raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevrouw Kortink (Lokaal Dinkelland) dient namens de fracties Lokaal Dinkelland en CDA een motie in.
Deze motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt unaniem aangenomen.

12 Voorstel inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma op weg naar de duurzame gemeenten
Dinkelland en Tubbergen 2016-2021 (20:25)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

uitvoeringsprogramma duurzame gemeente raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
uitvoeringsprogramma duurzame gemeente.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevrouw An. ten Dam (Lokaal Dinkelland) dient mede namens de fractie VVD een motie in. De motie is
aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit met 20 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, VVD, CDA, D66) en 1 stem tegen (PvdA)
overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt unaniem aangenomen.

Schorsing (21:07)

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446577538
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4583/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446578758
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4586/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4585/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446581250


13 Voorstel inzake realisatie tweede fase Dusinksweg Ootmarsum (21:23)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

Dusinksweg tweede fase raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
actualisering opwaardering Dusinksweg.pdf ( versie 1 )

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

14 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie (21:38)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

bestemmingsplan Commanderie raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum verbeelding.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit met 20 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA) en 1 stem tegen (D66)
overeenkomstig het voorstel.

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446582237
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4630/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4597/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00192/?risVideoOffset=1446583105
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4598/1/
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15 Voorstel inzake vaststelling van de Detailhandelsstructuurvisie Dinkelland-Tubbergen
(22:03)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

detailhandelsstructuurvisie raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
detailhandelsstructuurvisie.pdf ( versie 1 )

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

16 Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER behorende bij ontwikkeling
Technology Base Twente (22:31)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
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.

Notitie Reikwijdte en detailniveau raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Notitie Reikwijdte en detailniveau.pdf ( versie 1 )
Reactienota Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau.pdf ( versie 1 )
definitief advies commissie voor de Milieueffectrapportage.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Mevrouw Ag. ten Dam (Lokaal Dinkelland) dient namens de fracties Lokaal Dinkelland en CDA een motie
in. De motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De raad besluit met 17 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA) en 4 stemmen tegen (VVD, D66, PvdA)
overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt met 17 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA) en 4 stemmen tegen (VVD, D66, PvdA)
aangenomen.

17 Sluiting (23:05)

De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 1 december 2015.

De griffier,  De voorzitter,

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