
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 6 oktober 2020, 19.30 uur. 
Zoommeeting 

 
Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/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 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 J. Olde Olthof (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. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissie van 8 september 2020 
 

 Besluit 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

3. Mededelingen  
 

 Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester Haverkamp 

Vier mededelingen inzake: 
1. Ze heeft contact gehad met de carnavalsverenigingen en wagenbouwers om ook in deze 

corona-tijden voor “veilig” vertier voor de jeugd te blijven zorgen. 
2. Er zijn momenteel 66 coronabesmettingen in de gemeente. Ze roept ouders op hun kinderen 

zoveel mogelijk thuis te houden om zo besmettingen te voorkomen. 
3. Tijdens de VNG-ledenvergadering heeft ze uitvoering gegeven aan de motie van de raad 

aandacht bij het rijk te vragen voor de penibele financiële situatie van onze gemeente en zorg 
te dragen voor een structurele oplossing. 

4. Vandaag is er in Tubbergen een grote hennepkwekerij opgerold. Zij herhaalt de oproep bij 
onraad dit (anoniem) te melden. 
 

Wethouder Berning 

Zij heeft twee mededelingen: 
1. Voor het Taaltraject Inburgering is er door de 14 Twente gemeenten een aanbesteding  

gehouden. Op de vraag van raadslid De Boer vraag waar de cursussen zijn, antwoordt zij 
lokaal en regionaal, via de ROC. 



 

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

 
 

2. Compensatie derving inkomsten sportaccommodaties. Dit is een Rijksregeling, maar waar 
nodig wil de gemeente behulpzaam zijn bij de aanvraagprocedure. 

 
Wethouder Volmerink: 

Hij heeft twee mededelingen: 
1. Vanuit Vitens is enige tijd geleden de vraag gekomen of er belangstelling vanuit de raad is 

voor een bijeenkomst inzake de heersende droogte in combinatie met de waterwinning. Hij 
vraagt of de fracties hierop deze week willen reageren. 

2. Onkruidbestrijding middels duurzaam heet water. Dit n.a.v. een vraag van raadslid Stevelink. 
De wethouder geeft aan dat dit om meerdere redenen niet haalbaar is. 

 
Wethouder Bekhuis : 

Zij heeft twee mededelingen: 
1. Duidelijkheid deelname proeftuin aardgasvrije wijken. Dit komt pas 12 oktober a.s. 
2. Momenteel wordt er veel PMD-afval afgekeurd. Hierop wordt actie ondernomen. Op de vraag 

van raadslid Weersink of na-scheiding geen optie is, antwoordt ze dat dit wellicht geldt voor 
stedelijke gebieden. Wel houdt zij de ontwikkelingen hierin in het oog. 

 
 

5  Rondvraag 
 

 Raadslid L. Stamsnieder: 

Hij doet een oproep om na het mislukken van het nieuwbouwplan school Geesteren met de werkgroep 
MD2030 dit te evalueren. Wethouder Volmerink zegt dit toe. 
Toezegging: Evaluatie MD2030 Geesteren en procedure m.b.t. nieuwbouw school. 

 
Raadslid M. Groothuis: 

Hij vraagt alle collega-raadsleden of zij positief willen meedenken over het realiseren van een 
zonneveldenpark. Wethouder Bekhuis geeft aan dat dit onderdeel is van het zonneveldenbeleid. 
 
Raadslid N. Haarman: 

De provincie Overijssel investeert momenteel sterk in aanleg van fietspaden, zijn hier kansen voor 
onze gemeente? Wethouder Volmerink geeft aan dat dit grotendeels groot onderhoud van provinciale 
fietspaden betreft, maar hij wil onderzoeken of wij hiervan ook kunnen profiteren. 
Toezegging: Nazien of wij kunnen profiteren van de provinciale investeringen in fietspaden. 

 
De aanschaf van mondkapjes kan voor minima erg duur worden. Kan de gemeente hierin iets 
betekenen? Wethouder Berning geeft aan dit geluid nog niet gehoord te hebben maar laat het nagaan. 
Toezegging: Onderzoek naar behoefte vergoeding van mondkapjes voor minima. 
 

6 Instellen en benoemen kinderraad 
 

 
 

Voorgesteld raadsbesluit  

De raad wordt voorgesteld: 
1. tot het instellen van de Kinderraad Tubbergen;  
2. op voordracht van de basisscholen uit de gemeente Tubbergen, twee leerlingen (een leerling 

uit groep 7 en een leerling uit groep 8) per basisschool in de Kinderraad te benoemen;  
3. de duur van het lidmaatschap van de Kinderraad twee schooljaren te laten zijn;  
4. de eerste Kinderraad in te stellen vanaf het schooljaar 2020-2021. 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 oktober 2020 geagendeerd. 
 

7. Gedragscode publiceren van persoonsgegevens i.h.k.v. van raads- en bestuursinformatie 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

De 'Gedragscode publiceren persoonsgegevens in het kader van raads- en bestuursinformatie' vast te 
stellen en te publiceren. 
 
De raadscommissie geeft aan dat ook dit stuk moeilijk te begrijpen is voor niet-ingewijden in deze 
materie. Zij roepen op om dergelijke raadsvoorstellen “direct duidelijk” op te stellen. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 oktober 2020 geagendeerd. 
 

8. Tweede programmajournaal 2020 Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit : 



 

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

 
 

1. Het tweede programmajournaal over 2020 van de gemeente Tubbergen vast te stellen; 
2. Het voordelige saldo van dit tweede programmajournaal 2020 van € 95.000 te storten in de 

algemene reserve 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 oktober 2020 

geagendeerd. 
 

9 Warmtevisie Noordoost Twente 
 

 De heer R. van Till (Noaberkracht) geeft een inleiding op dit onderwerp. 
Hierna adviseert de commissie. 

 
Voorgesteld raadsbesluit  

1. Kennis te nemen van de zienswijzen op de concept Warmtevisie Noordoost Twente;  
2. De Warmtevisie Noordoost Twente vast te stellen;  
3. In te stemmen met het publiceren van de Warmtevisie Noordoost Twente. 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 oktober 2020 

geagendeerd. 

 
10. Sluiting 

 

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

 


