
 
Besluitenlijst van de commissie Omgeving en Economie,                                        
gehouden op dinsdag 1 november 2022, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen  
 
 

Voorzitter: 

De heer H. Wessels 

Commissiegriffier  

Mevrouw G.M.M. Schreijer 
 

Aanwezig zijn de leden: 

De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA) 
De heer R.J.G. ter Braak (CDA)  
De heer F.H.J. Oude Breuil (CDA) 
De heer L.P. Stamsnieder (CDA) 
De heer C.M. Eidhof (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G.M.J. Groothuis 
Gemeentebelangen/VVD) 
De heer R.J.G.M. Olde Olthof 
(Gemeentebelangen/VVD) 
De heer S.W.J. Hesselink (Keerpunt22) 
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk) 
De heer A.G. Veldhuis (Lokaal Sterk) 
De heer N.A. van de Graaf (Lokaal Sterk@ 
Mevrouw K.A. Voets (PvdA) 
De heer H. te Kolsté (PvdA), vanaf agendapunt 5 
 

Aanwezig van het college: 

Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis 
De heer M.J.M. Oude Avenhuis 

Plaats: Tijd:  

Raadzaal 19.30 uur 
 

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
Besluit: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 4 oktober 2022 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Geen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Geen. 
 

5. Rondvraag 
 

 Mevrouw Voets vraagt naar de concrete plannen per locatie voor woningbouw in de gemeente 
Tubbergen. Dit naar aanleiding van een persbericht (begroting 2023). 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag en verwijst hierbij naar de Woonvisie. 
 
De heer Hesselink vraagt naar het vervolgtraject van het AZC in Albergen en merkt daarbij op het 
van belang te vinden dat eerst de bestuursovereenkomst wordt afgerond alvorens de vergunning 
wordt verleend. Daarnaast vraagt hij opheldering over de signalen dat er 165 bedden komen i.p.v. 
zoals is afgesproken 150 bedden. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vragen. 
 
Mevrouw De Boer vraagt of de bestuursovereenkomst juridisch wordt beoordeeld. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag. 



 
De heer Van de Graaf inzake de planning van de werkzaamheden in de Oranjewijk en de raming 
van de oorspronkelijke kosten. 
Wethouder Oude Avenhuis zegt toe de beantwoording van de vragen per e-mail toe te sturen. 
 

6.  Sluiting 
 

 De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
 


