
 

 

Besluitenlijst gezamenlijke Commissie Ruimte en Economie en Samenleving en bestuur 
Maandag 6 mei 2019l 2019 om 19.30 uur 
Gemeentehuis Tubbergen, raadszaal 

Voorzitter Griffier 

De heer H.H.W.Lentferink De heer M.J.P. de Vet 

  

Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, (CDA 

 
Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker, burgemeester 

De heer A.H.M. Eidhof(CDA) Mevrouw U.M.T.Bekhuis-Groothuis, wethouder 

De heer A.H.L. Oude Vrielink, (CDA) De heer E.J. Volmerink, wethouder 

De heer J.A.B. Oude Vrielink, (CDA) De heer R.H. de Witte, wethouder 

De heer G.J.H. Weersink, (CDA)  

Mevrouw C. Oude Luttikhuis (CDA)  

De heer H.J. Stevelink (CDA  

De heer T. Oude Steenhof (CDA)  

De heer L.W. Oosterik (CDA)  

De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  

De heer H.J. Booijink, (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer G.M.J. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD 

 

De heer J.B.H.Th . Olde Olthof, 
(Gemeentebelangen/VVD) 

 

Mevrouw N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer H. Wessels, (PvdA)  

Mevrouw M.M.T.de Boer-Loman, (PvdA)  

De heer M.J.B. Mensink, (Dorpen Centraal)  

De heer A.H.B. Plegt, (Dorpen Centraal)  

  

 Afwezig zijn de collegeleden: 

  

 
 

1 Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2 Besluitenlijst en actielijst van de gezamenlijke commissievergadering Ruimte en 
Economie en Samenleving en Bestuur van 1 april 2019  

 Aanvulling op actielijst: De informatie starterslening komt in het 3
e
 kwartaal 2019. De 

informatie m.b.t. de slagboom bij Kadoes, Albergen komt in juni 2019.  
 
Besluit: 
De besluiten- en actielijst wordt vastgesteld. 
 

3 Mededelingen 

 Geen mededelingen. 
 

4 Rondvraag 

 Mevrouw De Boer stelt vragen met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups. 
1 Waarom is er in een later stadium toch gekozen voor bestrijding met een pesticide? 
2 Heeft de keuze voor bestrijding met een pesticide ook gevolgen voor de mezen? 
3 is deze keuze voor bestrijding met een pesticide niet tegenstrijdig met de promotie voor 
biodiversiteit? 
Wethouder Volmerink antwoordt:  
Besloten tot bestrijding met pesticiden omdat er vorig jaar toch veel klachten waren. 
Toepassing ervan alleen op “hotspots”. Daarnaast zoveel mogelijk inzetten op biologische 



 

 

bestrijding. Het zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de mezen. 
 
Mevrouw Haarman: kunnen we via Noaberkracht iets regelen zodat inwoners uit bv. Saasveld 
of Weerselo hun paspoort of rijbewijs in Tubbergen kunnen ophalen? 
Burgemeester Haverkamp antwoordt dat hier volop aandacht voor is. Willen we graag 
aanbieden maar kan nu nog niet. 
 
Mevrouw Haarman vraagt naar de handhaving van het parkeerbeleid op het plein voor het 
gemeentehuis in Tubbergen.  
Burgemeester Haverkamp antwoordt dat er op het plein niet geparkeerd mag worden 
behoudens rouw- en trouwdiensten. Er is overleg met de ondernemers over de handhaving. 
Zodra hierop actiever wordt gehandhaafd, wordt er een bord geplaatst waar e.e.a. duidelijk 
wordt gemaakt. 
 
De heer Olde Olthof vraagt of er vooraf gecontroleerd wordt op malafide zorgbureaus? 
Wethouder De Witte antwoordt dat er niet vooraf gecontroleerd wordt. De controle via de 
consulenten werkt goed. De wethouder wil vooral geen heksenjacht op zorgaanbieders want 
95% van de zorgaanbieders blijkt bonafide zijn.  
 

5 Informatie vanuit het college 

 Burgemeester Haverkamp:  
1 Motie OLTC m.b.t. tarieven crematoria, deze informatie komt rond de zomer. 
2 Avond over ondermijning voor ondernemers: hoge opkomst , meer bewustwording en 
voorkoming dat ondermijning in onze gemeente gaat plaatsvinden 
3 Toegankelijkheid stembureaus; twee stembureaus in Tubbergen onderzocht. Eén akkoord 
en één niet omdat de toegankelijkheid onvoldoende is beoordeeld. De route naar en de 
entree wordt als te lang beoordeeld en de trottoirrand blijkt te hoog te zijn.  
Bij de komende verkiezing van 23 mei wordt voor de trottoirrand een oprit gemaakt.  
 
Wethouder De Witte 
1 Raadsbrief inzake de lobby over de jeugdzorgproblematiek wordt deze week aan uw raad 
verzonden. 
2 Korting op voortgezet onderwijs; op 22 mei is hierover een overleg met het Ministerie. 
3  Locatie basisschool Geesteren; er is een extra bijdrage vanuit de Provincie toegezegd. 
 

6 Beschikbaar stellen krediet voor aankoop gronden en opstallen project De Huiskamer 
Manderveen.  

 Vraag van de heer Groothuis: is invulling gegeven aan het amendement om eerst de 
ondergrond in eigendom te verkrijgen tegen acceptabele voorwaarden. 
Wethouder Volmerink: dit is verwoord in het raadsvoorstel. 
Wat is het tijdspad vraagt de heer Groothuis.  
Wethouder Volmerink : na accordering van het voorstel in de raad wordt in overleg met 
Manderveen het tijdspad besproken. 
De heer Wessels  vraagt of de kosten van € 560.000,-- voldoende gecompenseerd worden? 
Wat zijn de concrete plannen met betrekking tot de Landbouwersbank en Peddemors?  
Wat gebeurt er met de overblijvende m2, kunnen dit bouwkavels worden? 
Is de huidige locatie van de basisschool in beeld voor bouwkavels? 
Wethouder Volmerink: 
De plek van de school kan een prima locatie voor woningbouw worden. 
Sloop van Peddemors levert drie bouwkavels op voor senioren- of levensloopbestendige 
woningen op . 
Het horecacontract met Peddemors is vervallen door de aankoop van het pand. Hierdoor 
wordt de exploitatie van één horecavoorziening eenvoudiger. 
De heer Plegt vraag over hoeveel m2  de schoollocatie betreft. En om een specificatie van de 
voorbereidingskosten. De sloopkosten zijn pas over twee jaar aan de orde. Deze kosten 
staan er niet in. De wethouder laat een overzicht van de m2 toesturen. 
 
Voorgesteld raadsbesluit  
Wij stellen uw raad voor:  
1 het benodigde krediet ad € 560.000,-- voor de aankoop van de gronden en de opstallen én 



 

 

de bijkomende kosten beschikbaar te stellen uit de “reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen”; 
2 € 50.000,-- ten behoeve van de verdere voorbereidingen van het project beschikbaar te 
stellen aan Manderveen (Stichting Kulturhus; waaronder de werkgroep Huiskamer actief is). 
Deze middelen komen uit de gereserveerde € 500.000,-- waarover uw raad op 19 februari 
2018 reeds een besluit heeft genomen. 
 
Advies commissie: 
 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 27 mei 2019 
geagendeerd. 
 

7 Perspectiefnota 2020 (richtinggevend)  

 De commissieleden wordt gevraagd een keuze te maken uit onderstaande mogelijkheden om 
te komen tot de perspectiefnota. 
1 De raad heeft een actieve rol in de totstandkoming van de perspectiefnota. 
2 Het college bereidt een raadsvoorstel voor. 
 
Advies commissie: 
De commissie kiest er voor het college met een raadsvoorstel te laten komen.  
 

8 Jaarstukken 2018 Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen 

 Voorgesteld raadsbesluit  
1 kennis te nemen van de jaarrekening 2018 met de bestemmingsvoorstel van de 
bedrijfsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en af te zien van het indienen van 
een zienswijze. 
2 kennis te nemen van het accountantsverslag (rapport van bevindingen) 2018.  
 
Advies commissie: 
 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 27 mei 2019 
geagendeerd. 
 

9 Programmabegroting 2020 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

 Voorgesteld raadsbesluit  
Wij stellen u voor kennis te nemen van de begroting 2020 van de bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Daarnaast stellen wij u voor geen zienswijzen in te 
dienen.  
 
Advies commissie: 
 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 27 mei 2019 
geagendeerd. 
 

10 Sluiting 

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

BIJLAGE : Actielijst commissie Ruimte en Economie 
 

Actor Activiteit Termijn Afgehandeld ja/Nee 

Wethouder Volmerink Evaluatie Verordening 
Starterslening gemeente 
Tubbergen 2019 

3
e
 kwartaal 

2019 
Nee 

Wethouder Volmerink Verwijderen slagbomen nabij 
Kadoes, Albergen 

Voor zomer 
2019 

Nee 

Wethouder Volmerink Voorkomen verspreiding Japanse 
duizendknoop bij grondtransporten 

t.z.t. Ja 

 



 

 

Bijlage: Actielijst commissie Samenleving en Bestuur 
 
Openstaande acties: 
 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder De 
Witte 

Informeren commissie over verdere 
ontwikkelingen ingediende moties 
tijdens de ALV/VNG m.b.t. de 
tekorten in het sociaal domein 
 

  

2. Burgemeester 
Haverkamp/ 
N. Haarman 

Voorstel aanleveren m.b.t. 
vragenuurtje voor jongeren 
 

Vragenuurtje 
koppelen aan 
Europese 
verkiezingen in maart 
2019/ 
1

e
 bijeenkomst met 

leerlingen Canisius 
heeft plaatsgevonden 
op 13 mei jl. 

Voorstel: afvoeren van 
de actielijst 

3. Wethouder De 
Witte 

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren 
 

Voorstel voorleggen 
aan cie. 12 maart/ 
gemeenteraad 25 
maart 2019 

 

 

 


