Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Wierden d.d. 29 januari 2019
Aanwezig: ing. J.H.M. Robben (voorzitter), drs. W.H.J. Wienk (raadsgriffier), dhr. J.A.M.
Woolderink (NEW), mw. C. ter Riet (NEW), dhr. J. Oosterveen (NEW), dhr. H.J. Nieuwenhuis
(NEW), dhr. T.E. Koetje (NEW), dhr. B.F.M. Ros (NEW), dhr. K.J. Rikkert (NEW), dhr. D.
Getkate (CDA), dhr. M.A.F.L. Braamhaar (CDA), mw. B.J. Langenhof (CDA), dhr. A.W.F.
Egberts (CDA), dhr. M. van Sluijs (CDA), dhr. C. van Dijk (ChristenUnie), mw. F.G. EshuisEgberts (ChristenUnie), dhr. J.F. Timmerman (ChristenUnie), mw. F.R.B.M. Slagers-Bekhuis
(PPW), Dhr. A.A. Salakory (PPW), mw. H.H.F.J. Ekkelenkamp-Assink (VVD), dhr. A.J. Tijhof
(VVD). Dhr. F.J. Braamhaar (wethouder), dhr. R. Kortenhoeven (wethouder) en dhr. J.H.
Coes (wethouder). Dhr. B. van den Brink (secretaris).
Dhr. A.P. Heidema (commissaris van de Koning) en dhr. E. Smid (chef Kabinet).
Afwezig: Agendapunt 1, Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de heer Andries Heidema,
commissaris van de Koning en de heer Eiko Smid, chef Kabinet.
Agendapunt 2, Regeling van werkzaamheden
 Kees van Dijk kondigt een motie vreemd aan de orde aan inzake voor- en
vroegschoolse educatie. De voorzitter geeft aan dat deze motie bij agendapunt 11a
wordt behandeld.
 Cindy ter Riet kondigt een motie vreemd aan de orde aan over Stop toename
gevaarlijke stoffen over het spoor. De voorzitter geeft aan dat deze motie bij
agendapunt 11b wordt behandeld.
 De voorzitter geeft aan dat Michel van Sluijs een terugkoppeling geeft uit het Twents
Presidium van 12 december 2018 en 16 januari 2019.
Agendapunt 3, Vaststellen verordening tot regeling van de samenstelling, taak en
werkwijze van de vertrouwenscommissie gemeente Wierden 2019
Het presidium stelt u voor:
De Verordening tot regeling van de samenstelling, taak en werkwijze van de vertrouwenscommissie
gemeente Wierden 2019 vast te stellen.

De raad heeft unaniem besloten conform voorstel.
Agendapunt 4, Vaststellen concept-profielschets nieuwe burgemeester
Het presidium stelt u voor:
De profielschets burgemeester gemeente Wierden 2019 vast te stellen.

De raad heeft unaniem besloten conform voorstel.
Agendapunt 5, besluitenlijst raadsvergadering d.d. 4 december 2018
De raad gaat akkoord met de besluitenlijst d.d. 4 december 2018.
Agendapunt 6, Lijst ingekomen stukken
De raad gaat akkoord met de wijze van behandeling van de ingekomen stukken.
Dirk Getkate vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk nummer 13 naar een reactie van de
fractie van de VVD inzake hun reactie tijdens de behandeling van Wierdenseweg 2.
Rita Ekkelenkamp antwoordt dat de fractie van de VVD nog steeds achter de destijds
gegeven reactie staat.

Agendapunt 7, Terugkoppeling uit vertegenwoordiging
Michel van Sluijs koppelt terug uit het Twents Presidium van 12 december 2018 en 16
januari 2019. Hij doet een oproep om mee te denken over de samenwerking van de
gemeenteraden binnen Twente.
Agendapunt 8, Vaststellen bestemmingsplan 2009, herziening Smeijersdijk 1
Het college stelt u voor:
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Smeijersdijk 1” ongewijzigd vast te
stellen overeenkomstig tekeningnummer NL.IMRO.0189.BP2018000005-VA01 d.d. 15
november 2018, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond Basisregistratie Grootschalige
Topografie d.d. 3 maart 2018;
2. Voor het plangebied “Buitengebied 2009, herziening Smeijersdijk 1” geen exploitatieplan vast
te stellen.

De raad heeft unaniem besloten conform voorstel.
Agendapunt 9, Coördinatieregeling Achteresweg 4
Het college stelt u voor:
1. De herontwikkeling van het erf Achteresweg 4 aan te wijzen als een geval waarop de
coördinatie betrekking heeft;
2. De coördinatie toe te passen voor onderstaande besluiten en vergunningen:
- Bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening;
- Beeldkwaliteitsplan op grond van de Woningwet;
- Omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
e
onder de voorwaarde dat de bestaande procedure ‘45 wijziging bestemmingsplan
Buitengebied 2009 Achteresweg 4’ wordt stopgezet.

De raad heeft unaniem besloten conform voorstel.
Agendapunt 10, Herinvulling locatie De Touwladder
Het college stelt u voor:
Een verbouwingskrediet van € 725.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de wettelijk verplichte
aanpassingen plus duurzaamheids- en bereikbaarheidsmaatregelen.

De raad heeft unaniem besloten conform voorstel.
Het college zegt toe het leerpunt ten aanzien van verwachtingsmanagement richting de
gemeenteraad mee te nemen en daarover een terugkoppeling te geven aan de
gemeenteraad.
Agendapunt 11a, Motie vreemd over voor- en vroegschoolse educatie
Motie I, ingediend door ChristenUnie, CDA en PPW, is aangenomen met 10 stemmen voor
en 9 stemmen (NEW en VVD) tegen.
Het college zegt toe met een reactie te komen.
Agendapunt 11b, Motie vreemd over Stop toename gevaarlijke stoffen over het spoor
Motie II, ingediend door alle fracties in de gemeenteraad, is unaniem aangenomen.
Het college zegt toe met een reactie te komen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Wierden d.d. 5 maart 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.H.J. Wienk

ing. J.H.M. Robben.

