
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. 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)

Afwezig (m.k.):
dhr. N.G.H. Bijen (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 - 22:00 uur

Vastgesteld op:
22 maart 2016

1 Opening (19:35)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 20 mevrouw
Vrijkorte.

2 Vaststelling agenda (19:36)

feb23 uitnodiging en agenda.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) geeft aan agendapunt 11 Voorstel inzake vaststelling verordening
Stimuleringsfonds sociaal domein dat als hamerstuk geagendeerd staat, als bespreekstuk te willen
behandelen.

Besluit:
De agenda wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.
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3 Informatie vanuit het college (19:38)

Voorstel:
Er is geen informatie vanuit het college.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking - aanwijzing plaatsvervangend lid
Regiopresidium (19:39)

Besluit:
De raad besluit unaniem de heer Brand te benoemen tot plaatsvervangend lid van het Regiopresidium.

5 Vragenhalfuur (19:40)

Woordvoerders:
De heer Tijink (VVD) stelt vragen over:
- de voortgang van de motie inzake SWOD die de raad op 21 december 2015 unaniem heeft aangenomen. 
- Ketenkeurmerk

De heer Maathuis stelt een vervolgvraag over SWOD. 

Wethouder Duursma beantwoordt de gestelde vragen. 

Dhr. Severijn (PvdA) verzoekt het volgende agendapunt aan de agenda toe te voegen "Motie
arbeidsvoorwaarden werknemers huishoudelijke zorg." De voorzitter doet een voorstel van orde om dit
onderwerp alsnog als extra agendapunt aan de agenda toe te voegen. 
Het voorstel van orde wordt met 18 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en twee stemmen voor
(PvdA, D66) verworpen. 

De heer Severijn stelt vragen over de situatie bij thuiszorgorganisatie TSN. 
Wethouder Duursma beantwoordt de gestelde vragen.

6 Open debatronde (20:01)

motie provincie rondweg Weerselo.pdf ( versie 1 )
Rondweg Weerselo open debat.pdf ( versie 1 )
inkrimpen politie open debat.pdf ( versie 1 )
motie kwaliteit formatie politie (CDA, LD, D66).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) heeft hiervoor het onderwerp "Rondweg Weerselo" aangemeld. 

De heer Van Bree (CDA) heeft hiervoor het onderwerp "Inkrimpen formatieplaatsen politie Noordoost
Twente" aangemeld. De voorzitter geeft tijdens dit onderwerp het voorzitterschap over aan de
plaatsvervangend voorzitter mevrouw Kortink. De fracties CDA, Lokaal Dinkelland en D66 dienen over dit
onderwerp tevens een motie in. 

De onderwerpen voor de open debatrondes en de motie zijn aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie "Inkrimpen formatieplaatsen politie Noordoost Twente" wordt unaniem aangenomen.

Schorsing (20:53)

7 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2016 (21:12)

besluitenlijst 16-jan26.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
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8 Ingekomen stukkenlijst d.d. 9 februari 2016 (21:13)

2016-feb23 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )

Besluit:
Stuknummers 1, 9, 14, 35 en 40 worden via het presidium geagendeerd voor behandeling tijdens een
raadscommissie waarna de ingekomen stukkenlijst wordt vastgesteld.

9 Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Saasveld, Bornsestraat 62a (21:13)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
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 Saasveld,
Bornsestraat 62a met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBornsestraat62a-0401 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode o_NL.IMRO.1774.BUIBPBornsestr62a-0401 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten
van het in exploitatie brengen van de gronden anderszins verzekerd zijn.

bestemmingsplan Bornsestraat 62a Saasveld.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Bornsestraat 62a Saasveld raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Laagsestraat ongenummerd
(21:14)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
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,
Laagsestraat ongenummerd met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPLAAGSESTRTONG-0401 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Bro de digitale ondergrond met identificatiecode
0_NL.IMRO.1774.BUIBPLAAGSESTRTONG-0401.dwg vast te stellen;
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, 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 Wro.

Buitengebied Laagsestraat ongenummerd_S_I15.071849_1.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Laagsestraat Oud-Ootmarsum verbeelding.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Laagsestraat Oud-Ootmarsum raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00195/?risVideoOffset=1456258406
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5041/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00195/?risVideoOffset=1456258425
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4952/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5042/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00195/?risVideoOffset=1456258460
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4961/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4954/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5043/1/user.edit.page.html


11 Voorstel inzake vaststelling verordening Stimuleringsfonds sociaal domein (21:14)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
de Verordening Stimuleringsfonds sociaal domein vast te stellen.

stimuleringsfonds sociaal domein raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) stelt een aantal vragen over de financiële dekking van het stimuleringsfonds.
Wethouder Duursma beantwoordt de gestelde vragen.

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

12 Voorstel inzake plan sport en beweging in Lattrop (21:18)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
1. in te stemmen met en medewerking te verlenen aan de uitvoering van het projectplan Lattrop in
beweging, d.d. 11 december 2015;
2. De gevraagde financiële middelen met een omvang van € 366.000,-- ter beschikking te stellen voor de
uitvoering van het projectplan.

Projectplan Gymvoorziening Lattrop-Breklenkamp (2)_S_I16.005792_2.pdf ( versie 1 )
2016-19 alternatief plan voor sport en beweging in Lattrop.pdf ( versie 1 )
intentieverklaringen_S_I16.005793_1.pdf ( versie 1 )
sportzaal lattrop raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

13 Voorstel inzake conceptonderzoeksopzet rekenkamercommissie-onderzoek
DinkellandWerkt! (21:48)

Voorstel:
kennis te nemen van de conceptonderzoeksopzet rekenkamercommissie-onderzoek DinkellandWerkt!

RKC Conceptonderzoeksopzet DW! bijlage bij raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
Rekenkamercommissie verordening raadsbesluit 2013.pdf ( versie 1 )
Rekenkamercommissie onderzoeksprotocol raadsbesluit 2013.pdf ( versie 1 )
Motie raad inzake rekenkameronderzoek Dinkelland Werkt! (15-12-15)).pdf ( versie 1 )
RKC onderzoeksopzet DW rdsvstl+rb.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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14 Voorstel inzake mutaties leden auditcommissie gemeente Dinkelland (21:50)

Voorstel:
De heer E.H.J. Schepers te benoemen tot lid van de auditcommissie van de gemeente 
Dinkelland ter vervulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer N.G.H. Bijen

mutaties auditcommissie raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld bestaande uit de raadsleden mevrouw Breukers
(voorzitter), de heer Maathuis (lid) en de heer Tijink (lid).

Besluit:
Na een korte schorsing van de vergadering deelt de voorzitter van de commissie van onderzoek mevrouw
Breukers mee dat er 20 geldige stemmen zijn uitgebracht en dat alle stemmen voor benoeming van de
heer Schepers zijn. Daarmee heeft de raad unaniem overeenkomstig het voorstel besloten.

15 Sluiting (21:58)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 22 maart 2016.

De griffier,  De voorzitter,

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