
 

 

 

Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op maandag 15 juni 2020, 19.30 uur 

Voorzitter: 

Mevrouw K. Reinerink  

Griffier: 

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

Mevrouw. C Luttikhuis (CDA) Mevrouw W. Haverkamp-Wenker, burgemeester 
De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw U. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
De heer H. Stevelink (CDA 
De heer L. Stamsnieder (CDA) 

Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder 
De heer E. Volmerink, wethouder 

De heer A. Oude Vrielink, (CDA)  
De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
De heer T. Oude Steenhof (CDA) 
De heer J. Oude Geerdink (CDA) 
De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

 

De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD  
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer A. Plegt, (Dorpen Centraal) 

 

De heer J. Harmelink, (PvdA)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA) 
 

 

Plaats: Raadszaal, gemeentehuis Tubbergen  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie. 
 

3. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Berning: 

De Special Olympics 2021 worden in Twente georganiseerd. 
 
Burgemeester Haverkamp: 

Terugkomend op een vraag m.b.t. het Transitieplan Regio Twente en de democratische legitimiteit;  
de stemverhouding in het bestuur is als volgt: 

 4 stemmen overheid 

 3 stemmen onderwijs 

 3 stemmen ondernemers 
De gemeenteraden worden vooraf betrokken bij het opstellen van de meerjarenplannen. 
 

4. Presentatie Factsheet standcijfers werkloosheid 
 

 Wethouder Berning licht de Factsheet toe. Ook zegt zij toe het document te mailen aan de 
commissieleden.   
 

5  Rondvraag 
 

 De heer Stevelink inzake raadsbrief 28 afvalscheiding niet particulieren. Hoe staat het met de 
scheidingsmogelijkheden van groenafval voor o.a. kerkhoven? 
Wethouder Bekhuis antwoordt dat op advies van de Rova dit als bedrijfsafval wordt gezien en derhalve 
geen afvalscheiding mogelijk is. Wel zegt zij toe de mogelijkheden hiertoe nog nader te (laten) 
onderzoeken. 
 

6 Verzoek versterking eigen vermogen Enexis 
 



 

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

 
 

 
 

Voorgesteld raadsbesluit  

1. Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit om In te stemmen met verzoek van 
Enexis om een converteerbare hybride lening ad € 108.000 te verstrekken met een looptijd 
van 60 jaar en een rentevastperiode van 10 jaar  

2. Op dit besluit geen zienswijze in te dienen. 
 
Woordvoerders: 

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

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 juni 2020 geagendeerd. 
 

7. Opheffing GR Soweco 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

Toestemming te verlenen tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Soweco per 1 januari 
2021. 
 
Woordvoerders: 

Mevrouw De Boer (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw Grunefeld (ambetelijke ondersteuning) 
Wethouder Berning 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 29 juni 2020 geagendeerd. 
 

8. Jaarstukken 2019 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Kennis te nemen van de Ontwerp jaarstukken 2019 Noaberkracht.  
2. Op deze Ontwerp jaarstukken 2019 Noaberkracht geen zienswijze in te dienen. 

 
Woordvoerders: 

De heer Lentferink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Harmelink (PvdA) 
Burgemeester Haverkamp 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 juni 2020 geagendeerd. 
 

9. Programmabegroting 2012 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen  
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2021 van de bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht.  

2. Op deze Ontwerpbegroting 2021 geen zienswijze in te dienen. 
 
Woordvoerders: 

De heer Lenfterink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Pegt (Dorpen Centraal) 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
De heer Harmelink (PvdA) 
Burgemeester Haverkamp 
Wethouder Bekhuis 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 juni 2020 geagendeerd. 
 

10. Jaarstukken 2019 gemeente Tubbergen 
 



 

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

 
 

  
Voorgesteld raadsbesluit  

1 De jaarstukken 2019 van de gemeente Tubbergen vast te stellen.  
2 Het positieve resultaat over het jaar 2019 ten bedrage van € 2.396.000 als volgt te bestemmen:  
o Toe te voegen aan de reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar: € 487.000;  
o Toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen: € 260.000;  
o Toe te voegen aan de algemene reserve: € 1.649.000.  
3 Kennis te nemen van de goedkeurende controleverklaring van de accountant en de inhoud van het 
accountantsverslag bij de jaarstukken 2019. 

 
Woordvoerders: 

De heer Lenfterink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
De heer Pegt (Dorpen Centraal) 
Mevrouw De Boer (PvdA) 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 juni 2020 geagendeerd. 
 

11 Perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020) 

 
 De heer Aan de Stegge maakt gebruik van het inspreekrecht. 

 
Voorgesteld raadsbesluit  

1. Het eerste programmajournaal 2020 vast te stellen en het voordelige saldo over het jaar 2020 
ten bedrage van € 239.000 te storten in de algemene reserve  

2. Een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en 
speeltoestellen en biodiversiteit” in het leven roepen en te voeden met een eenmalige storting 
van € 1 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen  

3. De perspectiefnota 2021 vast te stellen en het college opdracht te geven de verschillende 
richtingen nader uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de 
daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt. 

 
Woordvoerders: 

De heer Aan de Stegge (inspreker) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Pegt (Dorpen Centraal) 
Mevrouw De Boer (PvdA) 
De heer Lenfterink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
Wethouder Bekhuis 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 29 juni 2020 geagendeerd. 
 

11. Sluiting 
 

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

 


