
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 8 september 2020, 19.30 uur. 
Plaats: Raadszaal, gemeentehuis Tubbergen 
 

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

 

De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
Mevrouw. K. Reinerink (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 A. Plegt, (Dorpen Centraal) 
De heer M. Mensink (DC) 

 

De heer H. Wessels (PvdA)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA) 
 

 

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

Agendapunt 9, Warmtevisie Noord Oost Twente wordt doorgeschoven en voorgelegd aan het 
presidium.  
Hierna wordt de agenda conform vastgesteld. 
 

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissie van 25 augustus 2020 
 

 Besluit 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

3. Mededelingen  
 

 Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Berning deelt mee dat er binnenkort een voorlopige voorziening van de Raad van State 
inzake het bezwaar op het bestemmingsplan “de Esch” verwacht wordt. De bodemprocedure wordt op 
9 november 2020 behandeld bij de Raad van State. 
 

5  Lokaal Sportakkoord (presentatie mevr. M. Kleinsman) 
 

 Mevrouw Kleinsman presenteert het lokaal sportakkoord. 
Mevr. Haarman vraagt naar een evaluatie van het sportakkoord. 
Wethouder Berning zegt dat hierover regelmatig updates zullen volgen. 
 

6 Rondvraag 
 

 
 

Mevr. Luttikhuis vraagt naar voortgang kwartiermaker leefbaarheid platteland. 
Toezegging: wordt opgenomen op de toezeggingenlijst 

 



 

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

 
 

Mevrouw Luttikhuis vraagt of het sportakkoord over één jaar geëvalueerd kan worden. 
Toezegging: wordt opgenomen op de toezeggingenlijst. 

 
Mevr. Haarman geeft aan dat er dit najaar een vragenuurtje wordt georganiseerd voor leerlingen groep 
8 in de Tweede kamer. Is dit ook iets voor de scholen in de gemeente Tubbergen? 
Wethouder Berning koppelt dit terug naar de TOF / Burgemeester Haverkamp vraagt de 
kinderburgemeester een oproep te doen aan de kinderen. 
Toezegging: wordt opgenomen op de toezeggingenlijst. 

 

7. Begrotingswijziging OZJT en Veilig Thuis Twente 

 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Kennis te nemen van de structurele begrotingsuitbreiding 2020 en 2021 voor de Organisatie 
voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (hierna: OZJT);  

2. Kennis te nemen van de structurele begrotingsuitbreiding 2021 voor Veilig Thuis Twente 
(hierna: VTT);  

3. Om voor de begrotingsuitbreiding OZJT 2020/2021 en VTT 2021 geen zienswijzen in te 
dienen. 

 

De heer van de Graaf wil graag breder geïnformeerd worden over de organisatie OZJT en Veilig Thuis 
Twente. Wethouder Berning zegt toe in overleg met het presidium een moment te vinden voor een 
dergelijke sessie. 
Toezegging: wordt opgenomen op de toezeggingenlijst. 

 
De heer Plegt heeft moeite met het (ambtelijke) taalgebruik in dit raadsvoorstel en wil graag alle 
raadsstukken “direct duidelijk” hebben. Daarom agenderen als bespreekstuk. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 22 september 2020 
geagendeerd. 
 

8. Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Het inzamelen van PMD-afval bij maatschappelijke organisaties van algemeen belang te 
verklaren en te laten uitvoeren door Renewi/ROVA;  

2. de verklaring van algemeen belang op de voorgeschreven wijze te publiceren. 
 

De heer Oosterik vraagt hoe het zit met PMD-afval bij evenementen. 
Toezegging: wethouder Bekhuis gaat dit uitzoeken en neemt dan ook de optie voor gft-afval mee. 

 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 22 september 2020 
geagendeerd. 
 

9. Sluiting 

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

 


