
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 27 oktober 2020, 19.30 uur. 
Zoommeeting 

 
Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

Griffier: 

De heer L. Legtenberg 
  
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 A. Oude Vrielink, (CDA) 
De heer J. Oude Vrielink (CDA)  

 

De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
De heer J. Oude Geerdink (CDA) 
De heer T. Oude Steenhof (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) 
Mevr. N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD) 

 

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. Resultaten en effecten van het Leader-programma in NO-Twente 2014-2020 
 

 Mevrouw Huis in ’t Veld en mevrouw Voets verzorgen een presentatie m.b.t. dit onderwerp. 
 

3. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissie van 6 oktober 2020 
 

 Besluit 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

4. Mededelingen  
 

 Er zijn geen mededelingen. 
 

5. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester Haverkamp 

Burgemeester Haverkamp geeft aan n.a.v. het hoog aantal positieve testen (Corona) aangesloten te 
zijn bij het regionaal crisisteam van de Veiligheidsregio Twente. Uit een uitgebreide analyse van de 
besmettingen blijkt dat de geïnfecteerden over de gehele gemeente zijn verspreid. Er zijn geen 
duidelijke bronnen waar gerichte actie op kan worden gezet. Op dit moment is de prioriteit het 
voorkomen van nieuwe pieken: handhaving, politie, Boa’s en ook de toezichthouders zijn zeer actief. Er 
wordt gewerkt aan een communicatie-strategie waarbij ook de raadsleden de heer J. Oude Vrielink en 
mevrouw Haarman meedenken hoe e.e.a. vorm moet gaan krijgen. De wethouders gaan in gesprek 
met de verschillende sectoren zoals sport, verenigingen, horeca en zorg om te bezien hoe nieuwe 
pieken voorkomen kunnen worden. 
 
Mevrouw Reinerink vraagt of het virus nog steeds veel voorkomt in de leeftijdsgroep 10-19 jaar en 50-
59 jaar.  



 

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

 
 

Burgemeester Haverkamp antwoordt dat het virus nog steeds in deze leeftijdsgroepen veel voorkomt 
en daarnaast in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. 
 
N.a.v. een vraag van de heer A. Oude Vrielink m.b.t. de tegemoetkoming van de kosten voor het 
opruimen van drugsafval deelt de burgemeester mee dat hierover op een eerder moment een 
raadsbrief is verstuurd aan de raadsleden (raadsbrief 14-2019). Minister Grapperhaus heeft middelen 
beschikbaar gesteld voor het opruimen van drugsafval voor particulieren waarbij de kosten voor 100% 
worden vergoed. Daarnaast is de regeling van toepassing op de publieke rechtspersonen. Deze krijgen 
50% van de kosten vergoed. 
 
De heer A. Oude Vrielink vraagt of deze regeling bekend is bij de burgers. 
Burgemeester Haverkamp geeft aan dat wanneer het aan de orde is, gedupeerden bijna altijd contact 
met de gemeente opnemen. Deze informatie wordt hen dan medegedeeld. 
Burgemeester Haverkamp zegt toe de LTO en natuurorganisaties op de hoogte te brengen van de 
regeling. 
 
Afgelopen week zou de Kinderraad Tubbergen van start gaan. Helaas kon dit niet fysiek en is er 
gekozen voor een digitale sessie waar met name kennis is gemaakt met elkaar. De kinderen hebben 
hierbij een aantal onderwerpen aangegeven waarover ze in gesprek willen.  
 
Wethouder Bekhuis 

Op een vraag van mevrouw Haarman m.b.t. inzameling afval voor nieuwkomers geeft wethouder 
Bekhuis geeft aan dat hiervoor pictogrammen zijn gemaakt met afbeeldingen wat wel en niet in de 
PMD-container thuishoort. Deze informatie wordt gedeeld via Op en Rond de Essen en de social media 
kanalen. 
 
N.a.v. een vraag van de heer Stevelink m.b.t. inzameling bij maatschappelijke instellingen. Wethouder 
Bekhuis geeft aan dat deze vraag is gedeeld met 43 maatschappelijke instellingen, daarvan hebben 11 
maatschappelijke instellingen aangegeven dat ze een PMD-container willen. Op de vervolgvraag voor 
een container voor groen en restafval voor de maatschappelijke instellingen is geadviseerd om dit niet 
te doen met name vanwege de hygiëne.  
 
Wethouder Berning: 

N.a.v. de vraag van mevrouw Haarman inzake een Kindervragenuur in de Tweede Kamer deelt 
wethouder Berning mee dat dit niet doorgaat vanwege corona.  
  
Op de vraag van mevrouw De Boer m.b.t. gezonde scholen geeft wethouder Berning aan op het 
moment er een bredere landelijke uitrol komt van het project de mogelijkheden voor Tubbergen 
hiervoor te bekijken. 
 
N.a.v. een vraag van mevrouw Reinerink over de toeslagenaffaire (belastingdienst) of dit ook gezinnen 
in Tubbergen betreft geeft wethouder Berning aan dat er vandaag een persbericht is uitgegaan waarin 
wordt aangegeven waar deze mensen zich kunnen melden voor hulp. 
 

6  Rondvraag 
 

 Mevrouw Haarman vraagt of de gemeente Tubbergen kan aansluiten bij het project Samen voor elkaar 
Overijssel / Wereldmeiden en of het project past binnen het sportakkoord. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag.  
Toezegging: Wethouder Berning stelt stichting Vluchtelingenwerk op de hoogte van dit project. 

 
De heer Booijink vraagt n.a.v. een artikel in de pers over de voedselbanken of er voldoende producten 
beschikbaar zijn voor een volwaardig pakket? En maken er sinds de corona-uitbraak meer mensen 
gebruik van de voedselbank. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Oude Steenhof vraagt n.a.v. een artikel in de pers over de actie poen voor groen, waarbij  
huiseigenaren gestimuleerd worden hun huis energiezuinig te maken met kleine duurzame 
maatregelen, of de wethouder bekend is met dit project? Kunnen de inwoners uit de gemeente 
Tubbergen meedoen met dit project? 
Toezegging: wethouder Bekhuis zoekt uit of de inwoners van Tubbergen hieraan mee kunnen doen. 

 
De heer J. Oude Vrielink merkt op dat de problemen van ondernemers m.b.t. de corona-regelingen in 
de gemeente Dinkelland in beeld gebracht worden middels een enquête. Hij vraagt zich af of we in 
Tubbergen voldoende in beeld hebben wat de behoeftes zijn voor de ondernemers en werkt een 
enquête zoals in Dinkelland hieraan bij? 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag.  
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7 Motie Rood voor Rood 
 

 
 

Voorgesteld raadsbesluit  

De raad wordt voorgesteld: 
om 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 17 november 2020 

geagendeerd. 
 

8. Kwaliteitsplan Openbaar Groen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) Tubbergen 2021-202 vast te stellen; 
2. Het Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen groen- en speelvoorzieningen vast te stellen; 
3. De kosten, zijnde €1000.000, ten laste te brengen van de nieuwe bestemmingsreserve: 

"onderhoud en vervangingen openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit; 
4. Het krediet voor 2021 zoals in het uitvoeringsplan omschreven vast te stellen middels de 

begroting; 
5. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen en het Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van 

groen- en speelvoorzieningen op voorgeschreven wijze te publiceren; 
 

Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 10 november 2020 

geagendeerd. 
 

9. Vaststellen van de begroting 2021 
 

 Voorgesteld raadsbesluit : 

De begroting 2021 vast te stellen en het voordelige saldo over het jaar 2021 ten bedrage van € 23.000 
te storten in de algemene reserve. 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 10 november 2020 

geagendeerd. 
 

10. Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. regionaal risicoprofiel en dekkingsplan brandweer 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Kennis te nemen van het Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal Risicoprofiel 
en Dekkingsplan Brandweer. 

2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. 
Regionaal Risicoprofiel en Dekkingsplan Brandweer. 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 november 2020 

geagendeerd. 

 
10. Sluiting 

 

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

 


