
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 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. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 november 2015  

 
8. Ingekomen stukkenlijst d.d. 1 december 2015 
 

9. Voorstel inzake aanvraag vangnetuitkering 
 Het voorstel is: 
 In te stemmen met de gegeven analyse en voorgestelde maatregelen en daarover uw  
 zienswijze te geven. Akkoord te geven op het onttrekken van het benodigde budget uit de  
 reserve crisismaatregelen 
 

10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Everlostraat 3, Rossum 
 Het voorstel is: 

- Het bestemmingsplan Buitengebied, Everlostraat 3, Rossum met identificatiecode 
NL.IMRO.1774.BUIBPEVERLO3ROSSUM-0401 zowel analoog als digitaal met bijbehorende bijlagen en 
bestanden vast te stellen. 

- De digitale ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1774.BUIBPEVERLO3ROSSUM-0401.dxf vast 
te stellen. 

- 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. 

 

11. Voorstel inzake omzetten rechtsvorm Noaberkracht Dinkelland Tubbergen van openbaar  

 lichaam naar bedrijfsvoeringsorganisatie 
 Het voorstel is: 

Toestemming te verlenen om de rechtsvorm van  Noaberkracht Dinkelland Tubbergen om te zetten van 
een openbaar lichaam in een bedrijfsvoeringsorganisatie. 
 

12. Voorstel inzake belastingverordeningen 2016 gemeente Dinkelland 
 Het voorstel is vast te stellen de  

- verordening rioolheffing 2016 
 - verordening onroerende zaakbelastingen 2016 
 - verordening forensenbelasting 2016 
 - verordening precariobealsting 2016 

 - legesverordening 2016 
  

In te trekken de verordening hondenbelasting 
 

13. Voorstel inzake vaststelling beeldkwaliteitsplan Ootmarsum Commanderie 
 Het voorstel is: 

1. Het beeldkwaliteitsplan Ootmarsum, Commanderie vast te stellen; 
2. Hiervoor de inspraakverordening niet toe te passen; 
3. Het beeldkwaliteitsplan d.d. 5 november 2013 in te trekken. 

 



 

 

 

14. Voorstel inzake  heroriëntatie DinkellandWerkt! 
 Het voorstel is: 

1. Kennis te nemen van de begroting 2016 van de Stichting Participatie Dinkelland; 
2. Kennis te nemen van de notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt; 
3. In te stemmen met het verzoek van de Stichting Participatie Dinkelland een gemeentelijke bijdrage te 
leveren voor de uitvoering van de SW taken ad  € 344.000,- voor het jaar 2016, in de begroting 2016 is 
rekening gehouden met een bedrag van € 279.000,-. Dat betekent een extra bijdrage ad. € 65.000,- te 
dekken uit de stelpost sociaal domein; 
4. In te stemmen met een structurele bijdrage vanaf 2016 ad € 55.000,- voor de uitvoering van de 
werkgeversbenadering in het kader van de Participatiewet, dit bedrag is reeds geraamd in de begroting 
2016; 
5. Het nog te dekken tekort over 2014 van de Stichting Participatie Dinkelland en de Coöperatie 
Dinkelland Werkt  ad € 116.000,-- ten laste te brengen van de algemene reserve; 
6. Op basis van de geprognosticeerde jaarcijfers 2015 van de Coöperatie Dinkelland Werkt! (op basis 
van de 3e kwartaalcijfers) een bijdrage van € 126.000,-- beschikbaar te stellen voor de Coöperatie 
Dinkelland Werkt en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost sociaal domein; 
7. Op basis van de geprognosticeerde jaarcijfers 2015 van de Stichting Participatie Dinkelland (op basis 
van de 3e kwartaalcijfers) een extra bijdrage van € 232.000,-- beschikbaar te stellen voor de Stichting 

Participatie Dinkelland en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost sociaal domein; 
8. Op basis van het verzoek van de Stichting Participatie Dinkelland een eenmalig bedrag beschikbaar te 
stellen van € 275.000,-  voor de Stichting Participatie Dinkelland voor het instellen van een reserve 
frictiekosten en overdracht taken Coöperatie Dinkelland Werkt! en het bedrag ten laste te brengen van 
de stelpost sociaal domein; 
9. De punten 5 t/m 8 te verwerken in het 2e programmajournaal 2015 

 

15. Voorstel inzake 2e Programmajournaal 2015 gemeente Dinkelland 
 Het voorstel is: 
 Het 2e programmajournaal 2015 van de gemeente Dinkelland vast te stellen. 
 

16. Sluiting 


