
 

Schriftelijke vragen fractie Burgerbelangen Dinkelland 

 

 

 

 

Onderwerp: handhaving 

 

In de krant lezen we over de handhaving m.b.t. een tuinhuisje in Tilligte die 0,69 m2 op een 

stukje groenstrook. Resultaat: geen mediation terwijl dit schuurtje er al 22 jaar staat, maar 

als Gemeente Dinkelland naar de Raad van State. Hiervoor worden veel extra kosten 

gemaakt, zowel voor de inwoners maar zeker ook voor de Gemeente Dinkelland. Laat staan 

de negatieve reclame bij de RvS aangezien wij bijna kind aan huis zijn. 

Er wordt gesproken over de geplande activiteiten van de afdeling handhaving. 

 

Vanuit de kant van onze inwoners horen wij vaak dat u in de ogen van hun meet met twee 

maten; bij illegaal bouwen (Weth. Brand noemt dit ‘bouwen zonder vergunning’) 

gaat u, indien er gelegaliseerd kan worden dit standaard doen. Zonder consequenties 

richting de in onze ogen ‘overtreders’. De Gemeente is hier toe in eerste instantie wel toe 

verplicht maar voor de gewone inwoner niet te begrijpen.  

 

Wat is dan het begrip ‘handhaving’ van de gemeente; het in gesprek gaan met de overtreder 

of valt dit ook onder de Rutte doctrine (niet informeren is niet weten) welke inmiddels ook 

bij de gemeente Dinkelland standaard is geworden? Voorbeelden te over waar illegale 

bouwwerken worden gelegaliseerd. In 2020 meer dan 2000m2 gelegaliseerd. 

Onze vraag is dan ook: bent u wel in staat om te handhaven zoals dit in de wet is 

vastgelegd? Geldt dit voor al uw taken? 

Daarnaast geeft u aan dat u na de Corona meer wilt handhaven, maar welke regels houden 

u tegen om dit dan nu al te doen? 

 

Helaas zien we door Corona ontzettend veel mensen met honden lopen; deze honden dienen 

op diverse locaties te zijn aangelijnd. 

Helaas gebeurt dit veelal niet. Gaat u hier op handhaven en dit ook buiten kantooruren? 

 

Daarnaast gaf Weth. Brand aan dat er gehandhaafd zou worden voor de Kapelstraat 1, 

Ootmarsum. Onze vraag is wat deze handhaving inhoudt? Wanneer gaat u handhaven? 

Verder gaf de wethouder te kennen dat er na een eventuele legalisatie zou worden gekeken.  

Naar welke zaken wil hij naar kijken om dit te legaliseren? Wat zijn de mogelijkheden? Gaat 

hij dit kortsluiten met de omwonenden of moet de aanvrager dit doen? 


