
 

 

 

 
Besluitenlijst van de digitale raadscommissie,  
gehouden op maandag 11 mei 2020, 19.30 uur 
 

Voorzitter: 

De heer H. Lentferink 

Griffier: 

De heer M. de Vet 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

 
Mevrouw K. Reinerink (CDA) 

Mevr. W. Haverkamp-Wenker, burgemeester 

De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw U. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
De heer H. Stevelink (CDA Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder 
De heer A. Oude Vrielink, (CDA) De heer E. Volmerink, wethouder 
De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
De heer W. Weerink (CDA)  
De heer H. Booijink, (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD  
De heer N. van de Graaf (gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer M. Mensink, (Dorpen Centraal)   
De heer A. Plegt, (Dorpen Centraal)  
De heer J. Harmelink, (PvdA)  
De heer H. Wessels (PvdA) 
 
Afwezig:  

mevrouw. C. Luttikhuis (CDA) 

 

 
Plaats: 

 

Digitaal, via ZOOM  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissievergadering van 3 februari 2020 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst en actielijst wordt conform vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de beraadslaging van 15 april 2020 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst en actielijst wordt conform vastgesteld. 
 

4. Toelichting transitie Regio Twente door de heer G. Mensink van Noaberkracht. 

 

 Het dagelijks bestuur van de regio Twente heeft een concepttransitieplan opgesteld met als hoofddoel 
de regionale samenwerking in de regio Twente te versterken om zodoende de vele kansen en 
potenties van de regio beter te benutten. 
Het college van de gemeente Tubbergen is voornemens een reactie op het plan in te dienen. 
 
Woordvoerders: 

De heer Stevelink (CDA) 
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
 
Burgemeester Haverkamp en de heer Mensink worden bedankt voor zowel de toelichting als de 
beantwoording van de gestelde vragen en opmerkingen. 
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De voorzitter sluit het agendapunt af en concludeert dat het college de vragen en opmerkingen zal 
betrekken bij verdere besluitvorming 
 

5  Vaststellen van het bestemmingsplan Almeloseweg 74 in Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

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 
'Almeloseweg 74 Tubbergen' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPALMELOSEWEG74-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 NL.IMRO.0183.BUIBPALMELOSEWEG74-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 b, van het Bro. Er zijn geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 
6.2.4, onderdelen bt / mf, van het Bro. 

 
Woordvoerders:  

Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw De Boer (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Weerink (CDA) 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2020 geagendeerd 
 

6 Vaststelling (veeg) bestemmingsplan kernen gemeente Tubbergen 
 

 
 

Voorgesteld raadsbesluit  

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 '(veeg) bestemmingsplan 
kernen gemeente Tubbergen' met de identificatiecode code NL.IMRO.0183 
.VEEGPLANKERNEN-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te 
stellen;  

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode code NL.IMRO.0183.VEEGPLANKERNEN-VG01 vast te stellen;  

3. om 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.  

4. om zienswijzen niet over te nemen. 
 
Woordvoerders:: 

Mevrouw De Boer (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer A. Oude Vrielink (CDA) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2020 geagendeerd 
 

7. Vaststelling "Parapluplan woningen in centrum dorpskernen" 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. om 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 
"Parapluplan woningen in centrum dorpskernen" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BPPARAPLUWONINGENVG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
gewijzigd vast te stellen;  

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BPPARAPLUWONINGEN-VG01 vast te stellen;  

3. om 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.  

4. om de zienswijzen (gedeeltelijk) over te nemen. 
 
Woordvoerders: 

De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer A. Oude Vrielink (CDA) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
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Mevrouw De Boer (PvdA) 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2020 geagendeerd 
 

8. Verharden van een deel van de Grensweg in Langeveen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. 160 strekkende meter beton-verharding op de Grensweg in Langeveen aan te brengen  
2. een krediet van € 25.000 te verstrekken en deze te dekken uit de reserve Wegen en kunstwerken 
 
Woordvoerders: 

De heer Weersink (CDA) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw De Boer (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2020 geagendeerd 
 

9 Wensen en bedenkingen Begrotingen Verbonden partijen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2021 (inclusief de voorlopige jaarrekeningen 
2019) van de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Twente, Stadsbank Oost 
Nederland, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente, Openbaar Lichaam Crematoria Twente en 
Soweco;  

2. Om op de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst Twente een zienswijze in te 
dienen dat het DB verzocht wordt om een analyse te maken van de mogelijke impact van de 
coronacrisis op de begroting 2021 en deze te agenderen voor het AB.  

3. Om op de ontwerpbegroting 2021 van de Stadsbank Oost Nederland een zienswijze in te 
dienen dat het DB verzocht wordt om een analyse te maken van de mogelijke impact van de 
coronacrisis op de begroting 2021 en deze te agenderen voor het AB.  

4. Om op de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Twente een zienswijze in te dienen 
dat het DB verzocht wordt om een analyse te maken van de mogelijke impact van de 
coronacrisis op de begroting 2021 en deze te agenderen voor het AB.  

5. Om op de ontwerpbegroting 2021 van de Regio Twente een zienswijze in te dienen: dat het 
voor een integrale benadering van de transitie, waarover nog besluitvorming moet 
plaatsvinden, van belang is dat niet nu al voordelen van de transitie worden meegenomen in 
de begroting 2021; • dat voor die onderdelen uit het maatregelenpakket die anticiperen op de 
transitie vervangende maatregelen worden voorgesteld; • dat voor het overige wordt 
ingestemd met de ontwerpbegroting 2021; • dat de omvang van de ontwerpbegroting 2021 en 
dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage in principe als het plafond voor de 
komende jaren geldt (afgezien van loon- en prijscompensatie); • dat het DB verzocht wordt om 
een analyse te maken van de mogelijke impact van de coronacrisis en de transitie op de 
begroting 2021 (eventueel uitgaande van enkele scenario’s) en deze te agenderen voor de 
vergadering van het AB op 1 juli 2020.  

6. Om op de ontwerpbegroting 2021 van Openbaar Lichaam Crematoria Twente een zienswijze 
in te dienen: • dat met de begroting 2021 wordt ingestemd, met dien verstande dat er bij de 
begroting 2022 zowel (gelijktijdig en openbaar) inzicht wordt gegeven in de financiële stukken 
van OLCT als CT BV; • dat het DB verzocht wordt om een analyse te maken van de mogelijke 
impact van de coronacrisis op de begroting 2021 en deze te agenderen voor het AB.  

7. Om op de ontwerpbegroting 2021 van Soweco een zienswijze in te dienen dat het DB 
verzocht wordt om een analyse te maken van de mogelijke impact van de coronacrisis op de 
begroting 2021 en deze te agenderen voor het AB. 

 
Woordvoerders: 

De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
de heer Oude Steenhof (CDA) 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2020 geagendeerd 
 

10. Sluiting 

 De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de digitale vergadering. 
 



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de 
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

 


