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28 april 2020
burgemeester Patrick Welman, gemeentesecretaris Johan Dijkstra en notulist Albert Lageweg.
wethouder Rob Christenhusz, wethouder Alida Renkema en wethouder Evelien Zinkweg-Ankone.
Opening
Besluitenlijst van 21 april 2020
De besluitenlijst wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
INTB-20-04470
burgemeester Patrick Welman
Team interne dienstverlening
Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2019
_
Besloten wordt:
1. het jaarverslag van 2019 van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen;
2. de raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinfobrief.
Samenvatting
Het jaarverslag van 2019 bevat de belangrijkste cijfers over de aard en afdoening van de bezwaarschriften
die in 2019 door de gemeente Oldenzaal zijn ontvangen. Op basis van de kleine aantallen ontvangen
bezwaarschriften is het lastig om op basis van de statistiek conclusies te trekken.
Bij de kamer Algemene zaken, Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting (ARV) is een lichte daling te zien
van het aantal bezwaarschriften. Dit is zichtbaar in alle categorieën. Oldenzaal is een kleine gemeente en
ontvangt weinig bezwaarschriften. Op basis van de kleine aantallen ontvangen bezwaarschriften is het
lastig om op basis van de statistiek conclusies te trekken. De bezwaarschriftenprocedure kan ook worden
benut om de kwaliteit van het primaire besluitvormingsproces op peil te houden. In dit kader adviseert de
commissie het college om interne juridische audits te verrichten. Binnen de kamer Sociale Zekerheid en
Maatschappelijke Ondersteuning (SZMO) is het aantal ingediende bezwaren meer dan gehalveerd ten
opzichte van 2018. Vooral bij de WMO is het aantal zeer sterk gedaald. Gelet op het beperkte aantal
bezwaarschriften kan de commissie geen algemeen geldende opmerkingen maken of aanbevelingen doen.
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INTB-20-04444
wethouder Rob Christenhusz
Team ontwikkeling en ondersteuning
Pilot straathoekwerk
_
Besloten wordt:
1. de gemeenteraad twee opties voor te leggen voor de dekking van de kosten voor de tijdelijke inzet van
het straathoekwerk in 2020 ad € 80.000 te weten (1) inzet van middelen uit de algemene reserve of
(2) inzet van het van 2019 naar 2020 overgehevelde budget ad € 100.000 voor de pilot verbinding sport,
onderwijs en cultuur / preventie jeugdzorg;
2. de gemeenteraad te adviseren te kiezen voor het van 2019 naar 2020 overgehevelde budget voor de
pilot verbinding sport, onderwijs en cultuur/preventie jeugdzorg;
3. de gemeenteraad een presentatie aan te bieden m.b.t. de evaluatie van de pilot straathoekwerk
inclusief de vertoning van een film.
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Samenvatting
Van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 liep de pilot straathoekwerk in Oldenzaal met veel succes.
In de eerste Burap van 2020 is bepaald dat het straathoekwerk wordt gecontinueerd in 2020. De financiële
dekking voor deze inzet moet nog worden geregeld. Hiertoe legt het college de raad twee mogelijkheden
voor te weten (1) dekking uit de algemene reserve van de gemeente of (2) dekking uit het van 2019 naar
2020 overgehevelde budget voor de pilot verbinding sport, onderwijs en cultuur/preventie jeugdzorg. Daarbij
adviseert het college de raad om de kosten voor de inzet van het straathoekwerk in 2020 te dekken uit het
budget voor de pilot. Momenteel wordt in Noordoost Twente verband met het onderwijs afspraken gemaakt
over de pilot verbinding sport, onderwijs en cultuur/ preventie jeugdzorg. De gelden zijn in dit verband nog
niet nodig. Een dekking uit de algemene reserve van de gemeente ligt minder voor de hand omdat de
middelen van de gemeente beperkt zijn. Het college heeft verder besloten de gemeenteraad nader te
informeren over de succesvolle inzet van het straathoekwerk en de raad een presentatie in het politiek
forum aan te bieden.
Volgend veld
INTB-20-04556
wethouder Alida Renkema
Team ontwikkeling
Bestemmingsplan De Graven Es, vlek A
_
Besloten wordt de gemeenteraad een voorstel te doen tot het (gewijzigd) vaststellen van het
bestemmingsplan De Graven Es, vlek A.
Samenvatting
Het ontwerpplan De Graven Es, vlek A heeft vanaf 12 februari 2020 zes weken lang ter inzage
gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen naar voren gebracht. De eerste, en inmiddels
ingetrokken, zienswijze had betrekking op de stikstofemissie. Deze zienswijze is ingetrokken nadat uit een
nieuwe stikstofberekening kon worden geconcludeerd de grenswaarde van de stikstofemissie niet wordt
overschreden. De tweede zienswijze, die door omwonenden is ingediend, heeft betrekking op het aantal
openbare parkeerplaatsen dat zal worden aangelegd. Betrokkenen vinden dat er teveel parkeerplaatsen
worden aangelegd. Met betrokkenen is overeenstemming bereikt over het aantal aan te leggen openbare
parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen wordt met vijf verminderd tot 18 openbare parkeerplaatsen.
Het college heeft besloten de gemeenteraad een voorstel te doen tot het (gewijzigd) vaststellen van het
bestemmingsplan De Graven Es, vlek A, waarbij de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast
door de oude stikstofberekening te vervangen door de nieuwe berekening en de verkavelingsschets van het
gebied wordt vervangen door de overeengekomen definitieve inrichtingstekening.
Volgend veld
INTB-20-04555
wethouder Evelien Zinkweg-Ankone
Team ontwikkeling
Koopstromenonderzoek 2019
_
Besloten wordt:
1. kennis te hebben genomen van de resultaten van het Koopstromenonderzoek;
2. de gemeenteraad via bijgaande raadsinfobrief te informeren;
3. de resultaten van het onderzoek te gebruiken bij de ontwikkeling van de binnenstad.
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Elke vijf jaar wordt het Koopstromenonderzoek uitgevoerd, de laatste keer in 2015. Het
Koopstromenonderzoek kijkt naar het ruimtelijk koopgedrag van de consumenten en naar hun waardering
voor winkelgebieden en kenmerken van koopgedrag. Evenals in 2015 heeft I & O het onderzoek ook dit
keer uitgevoerd (nog voor de coronacrisis). Het onderzoeksgebied bestaat uit 53 gemeenten in OostNederland (Drenthe, Overijssel, Noordoost-Gelderland en een deel van Flevoland). Daarnaast is onderzoek
gedaan in een aantal gemeenten in Nederland en Duitsland, grenzend aan het onderzoeksgebied. I & O
heeft één hoofdrapport opgesteld voor het onderzoeksgebied en factsheets voor alle individuele
gemeenten. Uit de resultaten blijkt dat de basisinfrastructuur van de binnenstad van Oldenzaal goed is
maar dat de verkooppunten en werkgelegenheid meer zijn afgenomen in de binnenstad ten opzichte van de
hele stad Oldenzaal (inclusief de woonboulevard en buiten de binnenstad gelegen verkooppunten). De raad
wordt via een raadsinfobrief geïnformeerd. De resultaten worden meegenomen bij de ontwikkeling van de
binnenstad van Oldenzaal.
Onderstaand stuk heeft betrekking op besluitvorming in de collegevergadering van 21 april 2020
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INTB-20-04521
wethouder Alida Renkema
Team ontwikkeling
Beslissing op bezwaar Essenlaan 123 (afwijken van advies bezwarencommissie)
_
Besloten wordt:
1. kennis te nemen van het advies van de commissie Bezwaarschriften kamer ARV van 5 maart;
2. de bezwaarschriften van bezwaarde I en II ontvankelijk te verklaren;
3. de bezwaargronden b en f ongegrond te verklaren in afwijking van het advies van de
bezwarencommissie;
4. de overige bezwaargronden ongegrond te verklaren conform het advies van de bezwarencommissie en;
5. de juridische grondslag van het bestreden besluit te verbeteren en de motivering van het bestreden
besluit aan te vullen in plaats van het bestreden besluit volledig te herroepen en een nieuw besluit te
nemen zoals de bezwarencommissie adviseert.
Samenvatting
Op 15 november 2019 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening voor fitnessactiviteiten aan de Essenlaan 123. Daartegen is bezwaar gemaakt
door twee omwonenden. Op 13 februari 2020 heeft de hoorzitting van de bezwarencommissie
plaatsgevonden. De bezwarencommissie heeft op 5 maart 2020 het college geadviseerd de bezwaren over
het tekort aan parkeerplaatsen en de toenemende parkeerdruk in de straat Kamille gegrond te verklaren.
Daarnaast is geadviseerd om de overige bezwaren ongegrond te verklaren, het besluit in te trekken en een
nieuw besluit te nemen en te motiveren met inachtneming van de in het advies genoemde overwegingen. In
afwijking van het advies van de bezwarencommissie besluit het college de bezwaren over het parkeren
ongegrond te verklaren, het bestreden besluit niet in te trekken en geen nieuw besluit te nemen.
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