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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over verlenging van subsidie voor Tubbergen Bruist 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om uw gemeenteraad te informeren over de verlenging van de 
subsidie voor Tubbergen Bruist. 
 
Toelichting 
In 2015 heeft de provincie Overijssel een subsidie verleent voor het project Tubbergen Bruist. Het gaat om 
een subsidie van € 500.000,-, naast een cofinanciering van de gemeente van € 500.000,-. 
De subsidie was verleend tot eind 2021. Omdat er onderdelen nog niet afgerond zijn hebben wij verlenging 
aangevraagd bij de Provincie Overijssel. 
 
Het project Tubbergen Bruist kent een aantal deelprojecten. Voor een aantal hiervan is in 2015 subsidie 
verkregen. De onderdelen De Glinstering, het Groenplan en de doorontwikkeling van sport locatie Vlaskoel 
zijn allemaal (nagenoeg) afgerond. 
De herbestemming van de oude Verdegaalhal en het gemeentehuis zijn nog niet afgerond. Een voorwaarde 
voor de subsidie is dat er fysiek iets gerealiseerd wordt, of dat er zicht is op concrete realisatie. Vanwege het 
uitblijven van een definitieve politieke keuze met zicht op concrete invulling van deze locaties loopt het 
ontwikkeltraject vertraging op. De subsidie is in 2019 en 2020 reeds eerder verlengd, de meest recente 
einddatum was 31 december 2021. 
De verwachting is dat er voor november 2022 een besluit kan worden genomen over een voorkeurscenario 
voor de ontwikkeling van het centrum van Tubbergen. In overleg met de provincie hebben wij uitstel tot 1 
november 2022 aangevraagd. De Provincie heeft dit uitstel verleend. 
Uiterlijk 1 november 2022, of als er eerder een besluit over een voorkeursscenario is genomen, gaan we 
opnieuw met de Provincie in overleg of dit besluit voldoet aan de subsidievoorwaarden of dat er opnieuw 
verlenging nodig is. 
 
Vanwege de reeds lange looptijd van de subsidie zijn we tevreden met de verlenging. Tegelijk merken we 
een voorzichtige houding bij de Provincie voor verdere verlenging. Vandaar ook dat de datum van 1 
november als compromis is overeengekomen. Dit is voor de provincie een nieuw moment om te bepalen of 
de subsidie dan wel vastgesteld kan worden, of dat opnieuw verlenging aan de orde is. 
 
Overigens is de Provincie wel erg te spreken over het Centrumberaad en de participatieve wijze waarop wij 
dit vormgeven. Ze volgt dit proces met interesse.  

 



 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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Onderwerp: Tussenrapportage en wijzigingsverzoek project Tubbergen bruist (2015)

Geachte mevrouw Menderink,

Met onze brief van 7 december 2015, kenmerk 2015/0381069, verleenden wij u een subsidie voor het 
project Tubbergen bruist. Naar aanleiding van het contact wat wij met u hebben gehad, vraagt u nu een 
wijziging aan van de voorwaarden die verbonden zijn aan de subsidie. In deze brief leest u ons besluit en 
reageren wij op uw eerdere tussenrapportage van maart 2021.

Wij nemen kennis van de voortgang en uw verzoek om verienging tot en met 1 november 2022
U heeft in uw tussenrapportage per deelproject aangegeven welke stappen er zijn gezet. Voor de 
onderdelen De Glinstering, het Groenplan, het Rabobank-gebouw en de dóórontwikkeling van sportlocatie 
Vlaskoel geldt dat deze onderdelen (nagenoeg) zijn afgerond. Over de herbestemming van de 
Verdegaalhal en het gemeentehuis (inclusief CHIEC) hebben we met u contact gehad. Vanwege het 
uitblijven van een definitieve politieke keuze over de invulling van deze locaties loopt het ontwikkeltraject 
vertraging op. Pas na de installatie van de nieuwe raad en het nieuwe college kan de politieke 
besluitvorming weer worden opgepakt. We hebben met u in dat verband een extra verlenging voor het 
project besproken. U vraagt nu verlenging aan tot en met 1 november 2022.

Wij gaan akkoord met uw voorgestelde wijziging
In voorgaande besluiten hebben wij meermaals aangegeven dat wij niet voornemens zijn de 
subsidieperiode opnieuw te verlengen. Het project loopt sinds eind 2015 en is sinds die tijd reeds 
driemaal verlengd. In het gesprek wat we met u hebben gehad op 12 januari 2022 heeft u toegelicht hoe 
u alles in het werk hebt gesteld het project tot een afronding te brengen. De politieke situatie heeft dit 
echter onmogelijk gemaakt. We gaan toch akkoord met nog een verlenging, in de verwachting dat u zich 
inspant om ook tot realisering van dit deelproject te komen.

Voor de verlenging wijzigen wij de voorwaarden die verbonden zijn aan de subsidie. Wij verlengen de 
subsidieperiode tot en met 1 november 2022. Het project moet op deze datum uiterlijk zijn uitgevoerd. U 
dient vóór 1 februari 2023 een eindrapportage in om uw subsidie te verantwoorden. U maakt hierbij 
gebruik van het formulier 'Verzoek tot vaststelling'.
De overige voorwaarden van ons verleningsbesluit van 7 december 2015, en de wijzigingen daarop, 
wijzigen niet.
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Tussenrapportage en wijzigingsverzoek project Tubbergen bruist (2015)

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit
Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt 
maken.

Heeft u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. 
Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Heleen van Balen-Hoekstra, 
coördinator subsidies
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