
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. 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. P.G.B.
Schiphorst (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. E.H.J. Hemmer (CDA)

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 - 21:50 uur

Vastgesteld op:
19 april 2016

1 Opening (19:28)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. 
De voorzitter memoreert aan de terreuraanslagen die vandaag in Brussel hebben plaatsgevonden. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Hemmer. 
Mevrouw Anita ten Dam is door de fractie Lokaal Dinkelland verkozen tot fractievoorzitter. Mede namens
de gemeenteraad feliciteert hij haar met deze functie en wenst hij haar veel succes. 
Stemnummer is nummer 1 de heer Severijn.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 22-03-2016
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2 Vaststelling agenda (19:35)

uitnodiging en agenda.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) stelt voor de volgende moties aan de agenda toe te voegen:
- Stop Afvalwaterinjecties NAM
- Arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg
- Uitstervingsgevaar bestuivers

De voorzitter stelt vervolgens voor de agenda als volgt te wijzigen: agendapunt 17 Besluitvorming omtrent
toelating nieuw raadslid plaats te laten vinden na het vaststellen van de agenda.

Besluit:
De raad besluit conform de voorgestelde wijzigingen.

3 Besluitvorming omtrent toelating nieuw raadslid (19:37)

Woordvoerders:
Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld bestaande uit de raadsleden de heer Maathuis
(voorzitter), de heer Tijink (lid) en de heer Van Bree (lid) waarna schriftelijke stemming plaatsvindt. De heer
Maathuis deelt na het onderzoek mee dat de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken
van de heer Schiphorst zijn onderzocht en in orde bevonden. 
De benoemde voldoet aan alle in de Gemeentewet genoemde eisen. De commissie adviseert tot toelating
als lid van de raad van de gemeente Dinkelland. 

Besluit:
De raad besluit unaniem overeenkomstig het advies van de commissie.
De heer Schiphorst legt vervolgens in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.

Schorsing (19:38)

4 Informatie vanuit het college (19:51)

Woordvoerders:
Er is geen informatie vanuit het college.

5 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:51)

Woordvoerders:
Er zijn geen mededelingen.

6 Vragenhalfuur (19:51)

Kulturhus Denekamp (CDA).pdf ( versie 1 )
ondernemersloket (VVD).pdf ( versie 1 )
scholen en afval (CDA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Jogems (CDA) stelt vragen over het Kulturhus Denekamp. 
Wethouder Zwiep beantwoordt de gestelde vragen.

De heer Mentink (CDA) stelt vragen over het scheiden van afval door scholen. 
Wethouder Steggink beantwoordt de gestelde vraag.

De heer Brand stelt vragen over het ondernemersloket.
Wethouder Kleissen beantwoordt de gestelde vraag.

De vragen zijn aan de besluitenlijst gehecht.
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7 Open debatronde (20:00)

mrt22 FC Twente (D66).pdf ( versie 1 )
mrt22 behoud FC Twente (D66-PvdA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Maathuis (D66) heeft hiervoor het onderwerp Behoud FC Twente aangemeld. Tevens dient de heer
Maathuis hiervoor mede namens de fractie PvdA een motie in. 
Zowel het onderwerp als de motie zijn aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie wordt unaniem aangenomen.

8 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 februari 2016 (20:12)

16-feb23 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9 Ingekomen stukkenlijst d.d. 8 maart 2016 (20:13)

lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.

10 Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Denekamp, Kafmolen (20:13)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
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 Denekamp, Kafmolen
met de identificatiecode NL.IMRO.1774.1509752-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te
stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode DEN_Kafmolen_verbeelding_ond_0401.dwg vast te stellen;
3. 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. Er zijn geen verhaalbare kosten.

Kafmolen Denekamp bestemmingsplan.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Kafmolen raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

11 Voorstel inzake vaststelling eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening
2015 (20:13)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Vaststelling van de Eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2015.

APV raadsvstl-besl.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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12 Voorstel inzake wijziging regeling Veiligheidsregio Twente (20:14)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de regeling Veiligheidsregio Twente.

Tekst GR Veiligheidsregio Twente gewijzigd 2016_S_I16.007084_1.pdf ( versie 1 )
schematisch overzicht wijzigingen GR_S_I16.007085_1.pdf ( versie 1 )
model raadsvoorstel_S_I16.007094_1.pdf ( versie 1 )
model raadsbesluit_S_I16.007096_1.pdf ( versie 1 )
model collegevoorstel_S_I16.007087_1.pdf ( versie 1 )
model collegebesluit wijziging GR 2016_S_I16.010209_1.pdf ( versie 1 )
Brief colleges wijziging GR VRT_S_I16.007100_1.pdf ( versie 1 )
wijziging regeling VRT raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

13 Voorstel inzake invoering derde container inzameling plastic, metalen en drankkartons
(PMD) (20:14)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
1. In te stemmen met het invoeren van een derde container voor de inzameling van PMD, met als
ingangsdatum 1 juli 2016;
2. De inzamelfrequentie voor PMD te verlagen van 1 x per 2 weken naar 1 x per 4 weken;
3. Voor de inzameling van PMD nieuwe containers in te kopen;
4.De desintegratie, implementatie en uitzetkosten, zijnde € 59.750, ten laste te brengen van het door de
raad reeds beschikbaar gestelde bedrag voor de implementatie van het nieuwe afvalbeleidsplan.

nov10-PMD containers (LD, CDA, D66).pdf ( versie 1 )
PMD container raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

14 Voorstel inzake vaststellen Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen
2016 (20:14)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Vaststellen Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016.

kwijtschelding raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) dient mede namens de fractie D66 een amendement in. Het amendement is aan
de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
Het amendement wordt met 2 stemmen voor (PvdA, D66) en 18 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA,
VVD) verworpen.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Schorsing (20:47)

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00196/?risVideoOffset=1458674045
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5025/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5024/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5023/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5022/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5021/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5020/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5019/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5125/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00196/?risVideoOffset=1458674059
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5007/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5126/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00196/?risVideoOffset=1458674079
http://www.bestuursweb.nl/stukken/5127/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00196/?risVideoOffset=1458676024


15 Voorstel inzake onderhoud gemeentelijke gebouwen (21:04)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
Kennis nemen van de nota Onderhoud gemeentelijke gebouwen, Deel 1 (Algemeen) en Onderhoud
gemeentelijke gebouwen, Deel 2 (Beleidskader gem Dinkelland). Hierin is het beleid op het onderhoud van
de gemeentelijke gebouwen opgenomen met een planning voor een periode van tien jaar. Op basis van
deze gegevens wordt voorgesteld om een voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen in te stellen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen beleidskader.pdf ( versie 1 )
Onderhoud kapitaalgoed gebouwen.pdf ( versie 1 )
MOP raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

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

16 Voorstel inzake vrijkomende erven (21:04)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
Het voorstel is: 
Kennis te nemen van de inventarisatie van wensen en behoeften t.a.v. vrijkomende erven en de daaruit
voortvloeiende actiepunten.
In te stemmen met de Reactienota 
Te besluiten tot gewijzigde vaststelling van het schuur voor schuur-beleid en aanpassing van het KGO-
beleid.

schuur voor schuur beleid.pdf ( versie 1 )
toelichting schuur voor schuur beleid en aanpassing KGO beleid.pdf ( versie 1 )
KGO beleid aanpassing.pdf ( versie 1 )
vrijkomende erven raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )
reactienota KGO.pdf ( versie 1 )

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

17 Voorstel inzake plan van aanpak Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland
(21:04)

Type Agendapunt:
hamerstuk

Voorstel:
1. In te stemmen met het plan van aanpak Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland;
2. Het college opdracht te geven tot uitvoering van het onder 1 genoemde plan van aanpak.

motie horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland.pdf ( versie 1 )
Horizonverkenning - Plan van aanpak onderzoek.pdf ( versie 1 )
horizonverkenning raadsvrstl-besl.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
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18 Motie Stop Afvalwaterinjecties NAM (21:05)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

mrt22-Stop Afvalwaterinjectie NAM (PvdA-LD-D66-CDA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) dient mede namens de fracties Lokaal Dinkelland, D66 en CDA een motie Stop
Afvalwaterinjectie NAM in. De motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie wordt unaniem aangenomen.

19 Motie arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg (21:22)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

mrt22 arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg (PvdA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) dient een motie Arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg in. De motie is aan de
besluitenlijst gehecht.

Besluit:
Omdat de meerderheid van de overige fracties aangeeft nog geen goed oordeel over de motie te kunnen
geven, wordt de motie aangehouden tot de volgende raadsvergadering.

20 Motie uitstervingsgevaar bestuivers (21:32)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

mrt22-bestuivers (PvdA-LD-CDA-D66).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Severijn (PvdA) dient mede namens de fracties Lokaal Dinkelland, CDA en D66 een motie
Uitstervingsgevaar bestuivers in. De motie is aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie wordt unaniem aangenomen.

21 Sluiting (21:47)

Woordvoerders:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 19 april 2016.

De griffier,  De voorzitter,

dhr. O.J.R.J. Huitema I.A. Bakker
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