
 

 

 
 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W 
 

Van:  raadsleden Wessels en Groothuis 

Ontvangen: 25 januari 2021 

 

 
Onderwerp: Glashoes/Hotel   
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 

 
Sinds enkele jaren zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw gemeentehuis in de vorm van 
een zgn. Glashoes, een plek voor ontmoeting, verbinding en inspiratie. In de loop van dit proces is het 
college ook in gesprek geweest met een aantal Tubbergse ondernemers met een burgerinitiatief, 
waarbij een Glashoes en een hotel gezamenlijk zouden kunnen worden gebouwd. Dat voorstel gaat 
uit van een meer in de omgeving passende lintbebouwing van glashoes en hotel rond het plein. Ook is 
in dat concept een grand café meegenomen. 
 
Momenteel zijn we in een fase waarin door het college wordt aangekoerst op de afronding van een 
“stand alone” Glashoes, zonder hotel. 
 
Hierover hebben we als fracties van PvdA en GB VVD de volgende vragen: 
 

1. Leidt de uitwerking van de huidige bouwtekening, esthetisch gezien, niet tot een te groot 
bouwwerk voor ons relatief kleine plein? Is een lagere lintbebouwing rond het plein niet 
passender? 

2. Hoe groot is de kans dat een dermate groot en uniek gebouw een blok aan het been zal zijn 
bij eventuele samenwerking tussen gemeenten in de toekomst? 

3. Ziet het college de meerwaarde van een hotel in het centrum van Tubbergen in het kader van 
de leefbaarheid? 

4. Ziet het college de economische meerwaarde van een hotel in het centrum van Tubbergen 
voor het toerisme en voor het plaatselijke midden – en kleinbedrijf? 

5. Ziet het college de synergievoordelen bij gezamenlijke bouw en gezamenlijk gebruik van 
elkaars locaties? 

6. Deelt het college de mening dat de exploitatie van een dermate groot project als het Glashoes 
alleen kan worden gerealiseerd met veel overheidsgeld? 

7. Deelt het college de opvatting dat voor de exploitatie van een dermate groot project als het 
Glashoes commerciële inbreng gewenst/ noodzakelijk is? 

8. Waarom heeft het college in het kader van de vaker genoemde burgerparticipatie de 
bevolking alleen meegenomen in de Glashoesvariant en niet in de variant van 
Glashoes/Hotel? 

9. Is het college bereid om de plannen van een gezamenlijk Glashoes/ Hotel ook aan onze 
burgers voor te leggen? 

10. Is het college bereid om de initiatiefnemers van het Glashoes/Hotelplan uit te nodigen voor 
een ultieme poging om er samen uit te komen? 

 
Conform artikel 37 van het Reglement van Orde, verzoeken wij u om de vragen zo spoedig mogelijk 
schriftelijk te beantwoorden, doch uiterlijk binnen dertig dagen.  
 

  



 

 

Ondertekening en naam:  
PvdA,    Gemeentebelangen VVD,  
 
 
 
H. Wessels   G.M.J. Groothuis 

 
Wijze van indiening van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad 
ingediend (….) (artikel 37 Reglement van orde).  


