
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. R.S. Cazemier

Griffier:
dhr. 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), 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 - 21:40 uur

Vastgesteld op:
26 januari 2016.

1 Opening (19:33)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 13 mevrouw
Ten Dam-Koopman.

2 Vaststelling agenda (19:34)

Besluit:
De agenda wordt conform vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:35)

Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:35)

Er zijn geen mededelingen.
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5 Vragenhalfuur (19:36)

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) stelt vragen over de stand van zaken rondom de gymvoorziening in Lattrop. 
Wethouder Zwiep beantwoordt de gestelde vragen. 

De heer Tijink (VVD) stelt vragen over de opvang van vluchtelingen. De voorzitter geeft het voorzitterschap
over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink en beantwoordt de gestelde vragen waarna
mevrouw Kortink het voorzitterschap weer overdraagt aan de heer Cazemier.

6 Open debatronde (19:44)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.

7 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 oktober 2015 en 3
november 2015 (19:44)

15-okt06 besluitenlijst (getekend).pdf ( versie 1 )
15-nov03 besluitenlijst (getekend).pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 17 november 2015 (19:44)

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

Besluit:
De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

9 Voorstel inzake onttrekken gedeelten van de Beuvinkweg en de Oosterveldweg aan het
verkeer (19:45)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Overeenkomstig bijgevoegd besluit gedeelten van de Beuvinkweg en de Oosterveldweg onttrekken aan het
openbaar verkeer.

kaartje Beuvinkweg.pdf ( versie 1 )
kaartje Oosterveldsweg.pdf ( versie 1 )
overzichtskaart overwegen Deurningen.pdf ( versie 1 )
prorail analyse opheffen overweg Beuvinkweg.pdf ( versie 1 )
ontrekken delen overweg aan openbaar verkeer.pdf ( versie 3 )

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

10 Voorstel inzake vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden gemeente Dinkelland 2014 (19:45)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Het vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente
Dinkelland 2014.

Verordening rechtspositie wethouders raads- en cie leden Dinkelland raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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11 Voorstel inzake horizontale verantwoording archiefbeheer (19:45)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
De rapportage (verslag) horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Dinkelland over 2015-
2017 voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen naar Gedeputeerde Staten van Overijsel.

Rapportage Kritische Prestatie Indicatoren raadsvrstl-besl.pdf ( versie 2 )

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

12 Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria
Twente (19:46)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
a. in te stemmen met de wijziging van de vorm van de gemeenschappelijke regeling tot stichting en
exploitatie van één of meer crematoria in Twente, van een gemengde regeling naar een collegeregeling per
1 januari 2016;
b. toestemming te verlenen voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling tot stichting en
exploitatie van één of meer crematoria in Twente, zoals opgenomen in de voorgestelde wijziging van de
regeling per 1 januari 2016;
c. in te stemmen met de voordracht van wethouder Steggink als lid en burgemeester Cazemier als
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur ter vervanging van de raadsleden A.M.T. ten Dam als lid en
A.G.A. Mentink als plaatsvervangend lid.

Brief aan colleges deelnemende gemeenten voorstel tot wijziging GR OLCT_S_I15.057888_1.pdf (
versie 1 )
Bijlage Gemeenschappelijke regeling OLCT incl wijzigingen_S_I15.053511_4.pdf ( versie 1 )
Crematorium Twente raadsvrstl-besl.pdf ( versie 2 )

Woordvoerders:
Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld bestaande uit de raadsleden mevrouw An. ten Dam
(voorzitter), de heer Mentink (lid) en de heer Hemmer (lid) waarna schriftelijke stemming plaatsvindt.

Besluit:
Na een korte schorsing van de vergadering deelt de voorzitter van de commissie van onderzoek mevrouw
Ten Dam mee dat de heer Cazemier unaniem is benoemd tot plaatsvervangend lid van het algemeen
bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente en dat de heer Steggink met 20 stemmen voor en 1 stem
tegen is benoemd tot lid van het algemeen bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente.
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13 Voorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland
2005 (19:52)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2005, te
weten de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015.
2. Conform artikel 48 Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2005 in te stemmen met
de voorgestelde wijzigingen van het Algemeen Bestuur.
3. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan van de
Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015.

wijziging GR Stadsbank raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Toelichting GR SON 2015.pdf ( versie 1 )
Onvolkomenheden GR SON 2015.pdf ( versie 1 )

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

14 Voorstel inzake gewijzigde bestuursovereenkomst Sociale Recherche Twente 2015 (19:52)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Geen wensen en bedenkingen omtrent de overeenkomst in te brengen.

sociale recherche gew bestuursovk raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
concept-bestuursovereenkomst.pdf ( versie 1 )

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

15 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan uitbreiding Bornsestraat 58 Saasveld (19:53)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Het bestemmingsplan uitbreiding Bornsestraat 58 te Saasveld vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen verhaalbare kosten zijn als bedoeld in artikel 6.2.4,
onderdelen b t/m f van het Bro.

bestemmingsplan Bornsestraat 58.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Bornsestraat 58 raadsvrstl-besl.pdf ( versie 2 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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16 Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan uitbreiding Kabra de Mors
Ootmarsum (19:53)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Het bestemmingsplan uitbreiding Kabra de Mors te Ootmarsum gewijzigd vast te stellen.
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 c van het Bro. De verhaalbare kosten als bedoeld in
artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f van het Bro betreffen uitsluitend de aansluiting van een bouwperceel op de
openbare ruimte of de aansluiting op nutsvoorzieningen.

bestemmingsplan Kabra Ootmarsum regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Kabra Ootmarsum toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Kabra Ootmarsum verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Kabra Ootmarsum raadsvrstl-besl.pdf ( versie 2 )

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

17 Voorstel inzake afvalstoffenheffing (19:54)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
De Verordening Afvalstoffenheffing 2016 vast te stellen.

Verordening Afvalstoffenheffing raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
dec01 afvalstoffenheffing PvdA-D66 (1).docx afvalstoffenheffing (PvdA, D66).pdf ( versie 1 )
dec01 afvalstoffenheffing PvdA-D66 (2).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) dient mede namens de fractie D66 een tweetal amendementen in over:
- het tarief van de afvalstoffenheffing
- kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. 
Deze amendementen zijn aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
Het amendement inzake het tarief van de afvalstoffenheffing wordt met 2 stemmen voor (PvdA, D66) en 19
stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) verworpen.
Het amendement inzake de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt met 2 stemmen voor (PvdA,
D66) en 19 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) verworpen.
De heer Severijn verlaat de raadzaal.
Het voorstel wordt met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 1 stem tegen (D66)
aangenomen.

Schorsing (21:01)
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18 Voorstel inzake sanering en herinrichting voormalige vuilstort Diepengoor te
Denekamp (21:15)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is: 
1. over te gaan tot sanering van de voormalige stortplaats Diepengoor, conform Saneringsplan voormalige
stortplaats Diepengoor te Denekamp (I15.024108);
2. het plangebied her in te richten conform het Schetsontwerp inrichting Diepengoor (I15.027672);
3. een krediet, groot € 1.230.000, beschikbaar te stellen voor de sanering en herinrichting en daarbij de in
dit voorstel genoemde dekking te hanteren.
4. 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 'Denekamp,
Diepengoor' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.1402897-0401 met de bijbehorende bijlagen en
bestanden gewijzigd vast te stellen in die zin dat, 
o In artikel 3 de onderdelen fietspaden en parkeervoorzieningen vervallen en de punten c,d,g en i als
ondergeschikt aan de hoofdbestemming worden verklaard. 
o De plankaart ten aanzien van de aanduiding houtsingel in overeenstemming wordt gebracht met
bijgevoegde inrichtingsschets. 
5. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode o_NL.IMRO.1774.1402897-0401 vast te stellen;
6. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen
sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro.

vuilstort Diepengoor bestemmingsplan toelichting en regels.pdf ( versie 1 )
vuilstort Diepengoor saneringsplan.pdf ( versie 1 )
vuilstort Diepengoor schetsontwerp.pdf ( versie 1 )
vuilstort Diepengoor raadsvrstl-besl.pdf ( versie 2 )

Woordvoerders:
De heer Severijn komt terug in de vergadering.

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

19 Sluiting (21:38)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 26 januari 2016..

De griffier,  De voorzitter,

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