BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 28-11-2017
Vergaderingsgegevens
Voorzitter:
Mevr. I.A. Bakker

Griffier:
Dhr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
Dhr. R.M. Severijn (PvdA), 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),
mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Algemeen
Belang Dinkelland), dhr. J.H.J. Meijer
(Algemeen Belang Dinkelland), dhr. M. Tijink
(VVD), dhr. G.J. Hofmans (VVD), dhr.
G.F.A.J. Krabbe (Lokaal Dinkelland), mevr.
M.C.F. Metz-Bekkers (Lokaal Dinkelland),
dhr. J.G.J. Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr.
P.G.B. Schiphorst (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. A.G.A. Mentink (CDA)

Aanwezig van het college:
Mevr. C.M.E. Duursma-Wigger, dhr. A.B.J.
Steggink, dhr. B.J. Brand alsmede
gemeentesecretaris dhr. E.M. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 22:30 uur

Vastgesteld op:
19 december 2017

1 Opening

(19:34)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Ze deelt mee dat de heer Mentink
(CDA) afwezig is en condoleert de heer Mentink namens de gemeenteraad met het overlijden van zijn
moeder. Stemnummer is nummer 17 de heer Schiphorst.
2 Vaststelling agenda

(19:35)

agenda 17-nov28.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
mevr. An. ten Dam (Lokaal Dinkelland) verzoekt een motie vreemd aan de agenda toe te voegen aan de
agenda. De voorzitter deelt mee dat deze motie als agendapunt 17 aan de agenda zal worden toegevoegd.
Besluit:
Met de toevoeging van de motie vreemd aan de agenda, wordt de agenda aldus vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college

(19:36)

Woordvoerders:
Wethouder Duursma doet een mededeling betreffende het verzoek vanuit de raad om een bezoek te
brengen aan de statushouders die momenteel gehuisvest zijn in de Julianaschool in Denekamp.
4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking

(19:37)

Er zijn geen mededelingen.
5 Vragenhalfuur (19:37)
Vragenhalfuur open data - Stichting Participatie Dinkelland (VVD).pdf ( versie 1 )
OZB-heffing aan verenigingen en instellinge (Lokaal Dinkelland).pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Tijink (VVD) stelt vragen over het beschikbaar stellen van open data aan burgers en over de
voortgang van de verbeterpunten betreffende de Stichting Participatie Dinkelland. Burgemeester Bakker
zegt toe de vraag inzake de open data aan burgers nadat de VVD-fractie de vragen schriftelijk heeft
verduidelijkt, te beantwoorden. Wethouder Duursma beantwoordt de vraag inzake de Stichting Participatie
Dinkelland.
Mevrouw Kortink (Lokaal Dinkelland) stelt vragen over de OZB-heffing aan verenigingen en instellingen.
Wethouder Steggink beantwoordt de gestelde vragen.
6 Open debatronde

(19:50)

Hiervoor zijn geen onderwerpen aangemeld.
7 Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 17 oktober, 31 oktober en
7 november 2017 (19:50)
17-okt17 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
bgm.benoeming verslag openbare vergadering 31-10-17.pdf ( versie 1 )
17-nov07 besluitenlijst.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
8 Vaststelling van de ingekomen stukkenlijst d.d. 14 november 2017 (19:51)
nov28 lijst ingekomen stukken.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De voorzitter deelt mee dat de fractie Lokaal Dinkelland stuknummer 12 raadsbericht 2017-70 extra inzet
op armoedebestrijding voor kinderen, stuknummer 17 een brief van de Stichting Dorpsbelang Deurningen
inzake onwettig verkeer op de Wiefferweg in Deurningen heeft aangetekend voor behandeling tijdens een
raadscommissie.
De VVD-fractie heeft aangegeven stuk nummer 14 van de raadsfracties van de gemeente Apeldoorn inzake
bezwaar tegen de datum van het referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, te willen
behandelen tijdens een raadscommissie.
Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.

9 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Johanninksweg ong. naast nr. 70,
Denekamp” (19:52)
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 “Johanninksweg ong.,
naast nr. 70”, Denekamp” met de identificatiecode NL.IMRO.1774.NDEBPJOHWEGNAAST70-VG01met
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 NL.IMRO.1774.NDEBPJOHWEGNAAST70-VG01 vast te stellen;
3. Er wordt in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan ter inzage gelegd,
omdat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. Het verhaal van
kosten is anderszins verzekerd.
Bestemmingsplan Johanninksweg naast 70 raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Johanninksweg naast 70 toelichting.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Johanninksweg naast 70 regels.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Johanninksweg naast 70 plankaart 1.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Johanninksweg naast 70 plankaart 2.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
10 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Tiethofweg 21 Rossum”

(19:52)

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 'Buitengebied,
Tiethofweg 21 Rossum’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPTIETHOFWEG21-VG01 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 NL.IMRO.1774.BUIBPTIETHOFWEG21-VG01 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 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 Tiehofweg 21 Rossum raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Tiethofweg 21.PDF ( versie 1 )
Bestemmingsplan Tiethofweg 21 Rossum verbeelding.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

11 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Ensmanweg 2 Rossum”

(19:52)

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 "Buitengebied,
Ensmanweg 2, Rossum" met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPENSMANW2-VG01 met de
bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPENSMANW2-VG01 vast te stellen;
3. 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.
Bestemmingsplan Ensmanweg 2 Rossum raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Buitengebied, Ensmanweg 2, Rossum.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
12 Voorstel inzake benoeming Stadsbouwmeester (19:52)
Type Agendapunt:
hamerstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
De heer Ing. R.M. Veenink per 1 januari 2018 te benoemen als stadsbouwmeester en de heer Ir E.H.G.
Nijhuis te benoemen als zijn vervanger.
Benoeming stadsbouwmeester raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

13 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Uelserdijk 1 OudOotmarsum” (19:53)
Type Agendapunt:
bespreekstuk
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 ‘Buitengebied,
Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPUELSERDIJK1-VG01 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 o_NL.IMRO.1774.BUIBPUELSERDIJK1-VG01.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.
bestemmingspsplan Uelserdijk 1 Oud-Ootmarsum raadsvoorstel-raadsbelsuit.pdf ( versie 1 )
Bestemmingsplan Uelserdijk.pdf ( versie 1 )
Reactienota zienswijze bestemmingsplan Uelserdijk .pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Severijn dient mede namens de fractie D66 een motie in. De motie is aan de besluitenlijst
gehecht.
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
De motie wordt met twee stemmen voor (PvdA-D66) en 18 stemmen tegen (LD-VVD-CFDA-ABD)
verworpen.
14 Voorstel tot afwijzing herziening bestemmingsplan Hondeveldsweg ong.

(20:07)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
het verzoek van Maatschap Munsterhuis tot vaststelling van een bestemmingsplan voor de locatie
Hondeveldsweg ong. te Saasveld af te wijzen.
Bestemmingsplan Hondeveldsweg raadsvoorstel en besluit concept.pdf ( versie 1 )
bestemmingsplan Hondeveldsweg inhoudelijke motiverig afwijzing (bijlage behorend bij
raadsbesluit).pdf ( versie 1 )
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.
Schorsing

(20:25)

15 Voorstel inzake vaststelling Sportnota Dinkelland - Trainingsschema

(20:43)

Type Agendapunt:
bespreekstuk
Voorstel:
Het voorstel is:
1. de “Kaders voor sportaccommodatiebeleid in Dinkelland” uit 2008 in te trekken;
2. de “Verordening op de subsidies en tarieven van sportbeoefening in de gemeente Dinkelland” uit 2002 in
te trekken;
3. de Sportnota Dinkelland - Trainingsschema vast te stellen.
Sportnota Dinkelland raadsvoorstel-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Sportnota Dinkelland - Trainingsschema.pdf ( versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Tijink (VVD) dient mede namens de fracties CDA-LD-D66-PvdA en ABD een amendement in. Dit
amendement is aan de besluitenlijst gehecht.
Besluit:
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.
16 Voorstel inzake Twence vervolg aandeelhouderschap

(21:04)

Voorstel:
Het voorstel is:
Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college van 7 november 2017 om tijdens de
Algemene vergadering van Aandeelhouders van 14 december 2017 aan te geven dat:
1. de gemeente Dinkelland instemt met de voorstellen die vanuit de verschillende werkgroepen worden
gedaan met dien verstande dat:
2. de gemeente Dinkelland aandacht vraagt voor een stringente naleving van de “rendementscriteria
duurzame investeringen”;
3. de gemeente Dinkelland wel interesse heeft in het overnemen van (een deel van) aandelenpakket van de
gemeenten Almelo en Oldenzaal en deze gemeenten daarover te informeren;
4. de gemeente Dinkelland geen voorstander is van het inkopen van (een deel van) het aandelenpakket van
de gemeente Almelo en Oldenzaal door de onderneming zelf (Twence);
5. de gemeenteraad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te dienen.
Twence raadsvoorstel-concept-raadsbesluit.pdf ( versie 1 )
Bijlage 1 Ontwikkeling besluitvorming.pdf ( versie 1 )
Bijlage 2 Scenario's.pdf ( versie 1 )
Bijlage 3 vervolgstappen die na de besluitvorming op 14 december 2017 zullen worden opgepakt.pdf
( versie 1 )
Bijlage 4 overzicht stemmen AVA 20 april 2017.pdf ( versie 1 )
Bijlage 5 onderbouwing advies stuurgroep mbt inkoop aandelen door Twence.pdf ( versie 1 )
Bijlage A Advies werkgroep Duurzaamheidsbevorderaar.pdf ( versie 1 )
Bijlage B Advies werkgroep Uittredingsmogelijkheden170928 def.pdf ( versie 1 )
Bijlage C Advies werkgroep Aandeelhouderschap Münster 170928 def.pdf ( versie 1 )
Bijlage D Advies bestemming inkomende gelden door toetreding Münster.pdf ( versie 1 )
Brief aanbod overname aandelen Twence gemeente Almelo en Oldenzaal dd. 24 okt 2017.pdf (
versie 1 )
Woordvoerders:
De heer Hemmer (CDA) geeft aan niet deel te nemen aan de beraadslaging en eventuele stemming, omdat
hij werknemer is van Twence.
Mevrouw Metz (Lokaal Dinkelland) dient namens de fractie Lokaal Dinkelland een amendement in. Dit
amendement is aan de besluitenlijst gehecht.
De heer Severijn (PvdA) legt een stemverklaring af.
Besluit:
Het amendement wordt met 10 stemmen voor (LD-VVD) en 9 stemmen tegen (CDA-PvdA-D66-ABD)
aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt met 17 stemmen voor (LD-CDA-VVD-PvdA-D66) en twee stemmen tegen
(ABD) aangenomen.

17 Motie Siemsens - Houd het werk in Twente

(21:42)

Woordvoerders:
Mevrouw An. ten Dam (Lokaal Dinkelland) dient mede namens de fracties CDA, VVD, PvdA, D66 en ABD
een motie in.
Besluit:
De motie wordt unaniem aangenomen
18 Sluiting

(21:48)

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 19 december 2017.
De griffier,

Dhr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,

Mevr. I.A. Bakker

