
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 25 augustus 2020 , 19.30 uur. 
Plaats: Raadszaal, gemeentehuis Tubbergen 
 

Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (GB/VVD) 

Griffier: 

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

Mevrouw. C Luttikhuis (CDA) Mevr. 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 W. Weerink (CDA)  
De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
De heer J. Oude Geerdink (CDA) 
Mevrouw. K. Reinerink (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 A. Plegt, (Dorpen Centraal)  
De heer M. Mensink (Dorpen Centraal)  
De heer H. Wessels (PvdA)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA)  
  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissie van 11 mei 2020 
 

 Besluit 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissie van 15 juni 2020 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 
 

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissie van 18 juni 2020 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 
 

5  Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen. 
 

6 Informatie vanuit het college 
 

 
 

Wethouder Volmerink m.b.t. oproep Nedersaksenlijn vanuit raad; deze oproep is aan diverse organen 
gedaan. 
 
Motie 19 december 2019 inzake ontmanteling NAM-locaties; Hierover is een informatieve flyer aan de 
raads- en commissieleden gestuurd. 
 
Op de vraag van commissielid Stevelink (CDA) of oude NAM-locaties eventueel ook gebruikt kunnen 
worden voor de energietransitie antwoordt wethouder Volmerink dat dit in principe kan, mits  
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de huidige eigenaar hiertoe bereid is. 
 
Wethouder Berning: inzake voortgang Soweco; de gesprekken hierover zijn gestart. 
 

7 Rondvraag 
 

 De heer Wessels (PvdA) vraagt naar opening zwembad tijdens afgelopen zomer. 

Wethouder Berning antwoordt dat de gemeente geen directe zeggenschap hierover heeft, indirect wel 
via subsidie aan de SSRT. 
 
De heer Weersink (CDA) vraagt naar ventilatie in scholen i.v.m. corona. 

Wethouder Berning antwoordt dat zij hierover in overleg is met de Tubbergse Onderwijs Federatie 
(TOF) en het voortgezet onderwijs, de Canisius. 
 
De heer Stevelink (CDA) vraagt of de gemeente de optie onkruidbestrijding middels kokend water via 

biogas kent. 
Wethouder Volmerink zegt toe deze optie bij de vakafdeling na te vragen. 
Toezegging: navragen onkruidbestrijding bij vakafdeling. 
 
De heer Stamsnieder (CDA) vraagt naar TV-storing van Caiway in o.a. Fleringen.  

Weth. Bekhuis geeft aan dat dit een zaak van Caiway is maar zal het ook opnemen met de Cogas. 
 
De heer Stamsnieder (CDA) vraagt naar de voortgang van het planten van bomen in elke kern n.a.v. 

de Sameloop voor Hoop.  
Burgemeester Haverkamp geeft aan dat dit door de corona-crisis vertraging heeft opgelopen. Zij zal de 
stand van zaken uitzoeken.  
Toezegging: nazoeken stand van zaken m.b.t. planten bomen Samenloop voor Hoop. 

 
De heer Oosterik (CDA) vraagt hoe het gaat m.b.t. de naleving van de richtlijnen m.b.t. corona. 

Burgemeester licht de stand van zaken toe en prijst de inzet van onze handhavers en politie. 
In oktober is er een webinar van de Veiligheidsregio Twente voor raadsleden over de coronacrisis. 
Toezegging: het agenderen van de “Covid-19 wet” in een komende raadscommissievergadering. 

 
De heer Eidhof (CDA) vraagt naar de “Vloedbeldverbinding”, tussen Albergen en Zenderen en of het 

college hier overlast van verwacht. 
Wethouder Volmerink antwoordt dat dit jaar een nul-meting wordt uitgevoerd en dat de resultaten 
volgend jaar bekend zullen worden. 
 
Mevrouw Haarman (GB/VVD) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de actieve grondpolitiek en met 

name in dorp Vasse. 
Weth. Volmerink antwoordt dat “we” in alle dorpen in gesprek zijn. In de begroting zal hierop 
teruggekomen worden. 
 

8 Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied, Vriezenveenseweg 76 en Vikkersweg ong' 
 

 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 'Buitengebied, 
Vriezenveenseweg 76 en Vikkersweg ong.' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPVRIEZENVW76-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd 
vast te stellen;  
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPVRIEZENVW76-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. Er zijn geen verhaalbare 
kosten.  
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 1 september 2020 geagendeerd. 
 

9 Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Ootmarsumseweg 273 Fleringen" 
 

 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 ‘Buitengebied, 
Ootmarsumseweg 273 Fleringen’ met de identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPOOTMARSUMW273- 
VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen;  
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2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPOOTMARSUMW273-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. Er zijn geen verhaalbare 
kosten. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 1 september 2020 geagendeerd. 
 

10 Vaststellen bestemmingsplan "Manderveen, Manderveenseweg 70-72" 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

De raad wordt voorgesteld om:  
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 ‘Manderveen, 
Manderveenseweg 70-72’ met de identificatiecode NL.IMRO.0183.MANBPMANDERVEENSWGVG01 
met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;  
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.MANBPMANDERVEENSWG-VG01 vast te stellen;  
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitati vaseplant te stellen, omdat er 
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. Het kostenverhaal is via 
een exploitatieovereenkomst verzekerd;  
4. de zienswijze over te nemen conform het bepaalde in de "Reactienota zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan "Manderveen, Manderveenseweg 70-72". 
 
Toezegging: Wethouder Volmerink zegt toe de financiële afwikkeling hiervan z.s.m. te willen doen, bij 

voorkeur in oktober 2020. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 1 september 2020 geagendeerd. 
 

11 Motie Rood voor Rood (publieke deelnemers) 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

De raad wordt voorgesteld de op 15 december 2014 vastgestelde Beleidsnotitie Rood voor Rood met 
gesloten beurs 2014 niet aan te passen naar aanleiding van de motie ‘2020-Groothuis-Plegt-Wessels-
Stevelink-1’ inzake Rood voor Rood (publieke deelnemers).  
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 september 2020 
geagendeerd. 
 

12 Instellen complex Hutten 2 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

De raad wordt voorgesteld tot het instellen van een grondcomplex Hutten 2 en de bijbehorende 
grondexploitatie vast te stellen. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 1 september 2020 geagendeerd. 
 

13 Vaststelling van de verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Tubbergen 2020 

 

 Voorgesteld raadsbesluit  

Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2020. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 1 september 2020 geagendeerd. 
 

14 Verlenging samenwerkingsovereenkomst sociale zekerheid Almelo-Dinkelland-Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. De gemeente Almelo aan te wijzen om de in het productenboek gevraagde werkzaamheden uit te 
voeren voor de gemeente Tubbergen conform de voorschriften uit de aanbestedingswet.  
2. Het aanwijzingsbesluit uitvoering Participatiewet gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen.  
3. Het aanwijzingsbesluit op de voorgeschreven wijze te publiceren. 
 
Advies commissie: 
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Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 september 2020 
geagendeerd. 
 

15 Gymzaal Geesteren 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

In te stemmen met het beschikbaar stellen van Euro 200.000,00 uit de reserve incidenteel algemeen 
beschikbare middelen in verband met de verplichting in het kader van bewegingsonderwijs aan 
Stichting de Ransuil en hen te verzoeken om in overleg met de Aloysiusschool bewegingsonderwijs te 
realiseren in Geesteren dat voldoet aan de normen en uiterlijk mei 2023 gerealiseerd is. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 1 september 2020 geagendeerd. 
 

16 Extra plaatsingen nieuw beschut bovenop de taakstelling van het Rijk 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Twee extra plaatsingen in het kader van Nieuw Beschut beschikbaar te stellen bovenop de 
taakstellingen die door het Rijk zijn vastgesteld.  
2. De kosten van deze twee extra plaatsingen ten bedrage van €63.000 van dekking te voorzien zodra 
er een aanmelding is ontvangen. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 september 2020 
geagendeerd. 
 

17 Sluiting 
 

 De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 
 

 


