BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 15-12-2015
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. 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 - 23:10 uur

Vastgesteld op:
26 januari 2016

1 Opening

(19:35)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 3 de heer
Geerdink.
2 Vaststelling agenda

(19:36)

agenda 15-dec01.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De voorzitter deelt mee dat agendapunt 13 Voorstel inzake vaststelling beeldkwaliteitsplan Ootmarsum
Commanderie, dat op verzoek van de fractie D66 als bespreekstuk op de agenda is geplaatst, als
hamerstuk kan worden behandeld.
Besluit:
De agenda wordt aldus vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college

(19:37)

Woordvoerders:
Wethouder Steggink doet de volgende mededelingen:
- vanuit de provincie is bericht ontvangen dat de provincie per 31 december 2015 stopt met de
startersleningen.
- in de legesverordening 2016 zal een aanpassing plaatsvinden van het bedrag m.b.t. de verklaring omtrent
gedrag.
- n.a.v. de Algemene Aandeelhoudersvergadering Twence: het onderwerp scheiding huishoudelijk afval is
doorgeschoven naar april 2016 omdat het strategisch beleidsplan, waar de afvalscheiding een wezenlijk
onderdeel van uitmaakt, ook is doorgeschoven naar april 2016.
4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(19:40)

Er zijn geen mededelingen.
5 Vragenhalfuur (19:40)
Er zijn geen vragen.
6 Open debatronde

(19:41)

Hiervoor zijn geen onderwerpen ingediend.
7 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 november 2015

(19:41)

15-nov10 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 1 december 2015 (19:41)
lijst ingekomen stukken (getekend).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De voorzitter deelt mee dat de CDA-fractie stuknummer 3 Raadsbericht voortgangsrapportage
Noaberkracht heeft aangetekend voor behandeling in een raadscommissie.
Besluit:
De lijst van ingekomen stukken wordt aldus vastgesteld.
9 Voorstel inzake aanvraag vangnetuitkering

(19:42)

Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
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.
Ouderen project.pdf ( versie 1 )
raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Projectvoorstel anderstaligen dinkelland.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

10 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Everlostraat 3, Rossum

(19:42)

Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
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.
Bestemmingsplan Everlostraat 3 Rossum raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 2 )
Everlostraat 3 Rossum bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
11 Voorstel inzake omzetten rechtsvorm Noaberkracht Dinkelland Tubbergen van openbaar
lichaam naar bedrijfsvoeringsorganisatie (19:42)
Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
Toestemming te verlenen om de rechtsvorm van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen om te zetten van een
openbaar lichaam in een bedrijfsvoeringsorganisatie.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland.pdf ( versie 1 )
Noaberkracht raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 2 )
Woordvoerders:
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink en voert
tijdens dit agendapunt als portefeuillehouder het woord.
Voor de besluitvorming draagt de plaatsvervangend voorzitter het voorzitterschap weer over aan de heer
Cazemier.
Besluit:
De raad besluit met 20 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, D66) en 1 stem tegen (PvdA)
overeenkomstig het voorstel.

12 Voorstel inzake belastingverordeningen 2016 gemeente Dinkelland

(19:51)

Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
Het voorstel is vast te stellen de
- verordening rioolheffing 2016
- verordening onroerende zaakbelastingen 2016
- verordening forensenbelasting 2016
- verordening precariobelasting 2016
- legesverordening 2016
In te trekken de verordening hondenbelasting
toerekening.pdf ( versie 1 )
verordening rioolheffing raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Verordening onroerende zaakbelasting 2016 raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
forensenbelasting raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Precariobelasting 2016 raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Legesverordening 2016 raadsvrstl-besl def.pdf ( versie 1 )
intrekken hondenbelasting raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel, zulks met inachtneming van de
wijziging betreffende de legesverordening zoals door wethouder Steggink bij agendapunt 3 Informatie vanuit
het college is gemeld.
13 Voorstel inzake vaststelling beeldkwaliteitsplan Ootmarsum Commanderie
Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
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.
Commanderie beeldkwaliteitsplan.pdf ( versie 1 )
Commanderie beeldkwaliteitsplan (getekend).pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

(19:52)

14 Voorstel inzake heroriëntatie DinkellandWerkt! (19:52)
Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
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.
DinkellandWerkt! raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
Notitie herorientatie DinkellandWerkt! (getekend).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) dient namens de fractie D66 een motie in. De heer Brand (VVD) dient namens de
fracties VVD, D66 en PvdA een motie in. De moties zijn aan de besluitenlijst gehecht.
De heer Bijen (lokaal Dinkelland) legt een stemverklaring af m.b.t. de motie van de fractie D66.
Besluit:
Het voorstel wordt met 20 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, D66) en 1 stem tegen (PvdA)
aangenomen.
De motie ingediend door de VVD-fractie mede namens de fracties D66 en PvdA wordt unaniem
aangenomen.
De motie van de fractie D66 wordt eveneens unaniem aangenomen.
De voorzitter schorst de vergadering en deelt mee dat vanwege de tijd de raadsvergadering op 21 december
2015 zal wordt voortgezet.
Schorsing

(20:42)

Schorsing

(22:40)

Schorsing

(23:16)

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

dhr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

dhr. R.S. Cazemier

