
 

 

 

 

NOTULEN van de vergadering van Commissie Samenleving en Bestuur gehouden 
op dinsdag 6 juni 2017 aanvang 19:30 uur, in de burgerzaal van het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen 

 
Aanwezig: 

 
Voorzitter: mevrouw J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink 
Griffier: G.M.M. Schreijer  
Leden: mw. J. Aalderink, mw. A.E.P. Olde Olthof, L.W. Oosterik,  
H.B.J. Oude Luttikhuis, H.J. Booijink, G.H.P. Koopman tot 20.00 uur,  
H.H.W. Lentferink, R.B.J. Heerts, A.H.B. Plegt, mw. E.A.S. Veenhuis,  
R.J. Paalhaar, mw. M.A. Hanste-Kamphuis, mw. K.A.M. Reinerink,  
B.G.M. Olde Hampsink, H. Wessels 

Op uitnodiging van 
de commissie tevens 
aanwezig: 

Burgemeester W.A.M. Haverkamp-Wenker, wethouder T. Vleerbos,  
wethouder R.H. De Witte 

Afwezig z.k.g. H.B.J. Oude Luttikhuis 
Afwezig m.k.g: mw. M.S.M. Blankenvoort, J. Droste 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De voorzitter heet allen van harte welkom en deelt mee dat dat mevrouw Blankenvoort, de heer 

Droste en de heer Stamsnieder afwezig zijn. De heer Olde Hampsink is ter vervanging van de heer 

Stamsnieder aanwezig. De heer Wessels is ter vervanging aanwezig voor mevrouw Franke. Zij 

vertegenwoordigt de fractie PvdA in de commissie Ruimte en Economie.  

 

De agendapunten 6 en 7 worden omgewisseld aangezien wethouder Vleerbos (portefeuillehouder 

agendapunt 6) later aanschuift in deze commissievergadering vanwege zijn aanwezigheid in de 

commissievergadering Ruimte en Economie die gelijktijdig plaatsvindt. 

 

 

2. Verslag van de vergadering van 9 mei 2017 en actielijst 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Actielijst: 

Weth. De Witte merkt op: 

Ad.punt 4: de raad- en commissieleden zijn op 22 mei jl. per e-mail geïnformeerd over de fusie tussen 

basisschool De Marke en basisschool De Wiekslag. Het actiepunt ka derhalve worden afgevoerd. 

Ad. punt 3: nadere informatie hierover volgt binnenkort: het DB van Soweco heeft 2 weken geleden 

een besluit genomen. Het actiepunt wordt afgevoerd. 

 

 

3. Mededelingen 

 

Geen. 

 

 

4. Rondvraag 

 

De heer Booijink: een vraag m.b.t. mobiliteits-hulpmiddelen. Door Support Magazine is een onderzoek 

ingesteld naar verstrekking van hulpmiddelen voor wat betreft mobiliteit. Er zijn leden die vinden dat ze 
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niet de juiste voorzieningen hebben. Een eventuele beroepscode waarin ethische normen en waarden 

binnen de hulpmiddelenbranche worden geformuleerd is misschien daarom nodig. Een rolstoel is voor 

veel mensen de benen. Veel voorzieningen zorgen ervoor dat iemand dingen alleen kan doen zonder 

afhankelijk te zijn van anderen. Van de leden die ontevreden zijn over het hulpmiddel of voorziening 

kost het moeite en tijd om de juiste hulpmiddelen te krijgen. Andere klachten zijn onbekendheid van 

hulpmiddelen, veranderende wet- en regelgeving, moeilijker verkrijgen van informatie van fabrikanten 

en de mogelijkheid een hulpmiddel op proef te krijgen. Daarnaast kost het veel tijd en energie om 

hulpmiddelen gerepareerd, op maat en functioneel te krijgen. Steeds wisselen van leverancier is lastig 

en wordt als onprettig ervaren. De mensen van de WMO moet je overtuigen maar die zouden eigenlijk 

moeten ondersteunen. 

 

Vragen naar aanleiding van bovenstaande: 

Hoe is op dit moment de relatie tussen Medipoint en de gemeente? 

Wordt er door de WMO een enquête gehouden over tevredenheid van cliënten? 

Komen er veel klachten binnen van cliënten voor wat betreft WMO of Medipoint? 

Is de gemeente tevreden over de samenwerking met Medipoint? 

Is de WMO goed bereikbaar en worden cliënten tijdig teruggebeld bij klachten? 

Wethouder Vleerbos: dit lijkt me meer een schriftelijke vraag dan een vraag voor de rondvraag. Ik stel 

voor dat u mij de vragen schriftelijk laat toekomen dan zal ik deze beantwoorden.  

Daarbij wil ik nog wel opmerken mochten mensen klachten hebben laat het weten en meld het. Stuur 

mij een mail met bevindingen, ik wil iedereen uitdagen om klachten te melden zodat we er ook 

daadwerkelijk rmee aan de slag kunnen. De meldingen die we ontvangen confronteren we met de 

klachten van Medipoint zodat we een totaalbeeld krijgen.  

 

 

5. Jaarverslag commissie bezwaarschriften 206 

 

Mevrouw IJsseldijk, voorzitter van de bezwaarschriftencommissie is aanwezig om een toelichting te 

geven op het jaarverslag 2016. 

 

Burgemeester Haverkamp geeft aan dat het jaarverslag niet bij de agenda is opgenomen. De 

raadsleden krijgen het jaarverslag binnenkort toegestuurd. 

  

Mevrouw IJsseldijk: de conclusie in zijn algemeenheid is dat 2016 een daling laat zien van de 

ingediende bezwaarschriften maar het aantal in Tubbergen is nagenoeg gelijk gebleven. Verder blijkt 

dat de afdoeningstermijn van de bezwaarschriften in Tubbergen is opgelopen, maar gemiddeld 

genomen worden de bezwaarschriften wel binnen de wettelijke afdoeningstermijn afgehandeld. Voor 

het college en de bezwaarschriftencommissie blijft dit een aandachtspunt. 

In het verslag wordt uitgebreid ingegaan op de afdoeningstermijn, het is lastig om hier iets algemeens 

over te zeggen omdat het per zaak verschillend is waarom de afdoeningstermijnen oplopen.  Soms is 

het op verzoek van de mensen die het bezwaarschrift hebben ingediend, het dossier is niet compleet, 

of er is een mediationtraject gestart. Dit komt niet ten goede aan de bezwaarschriftentermijn, maar 

uiteindelijk wel van het resultaat. In het jaarverslag zijn een aantal aanbevelingen opgenomen. Wat 

daarbij opvalt is, is dat de aanbevelingen ook grotendeels terug te vinden zijn in het jaarverslag van 

2015. De commissie gaat er vanuit dat het college de aanbevelingen voortvarend zal oppakken en dat 

uiteindelijk deze aanbevelingen niet terug komen in het jaarverslag van 2017. De voorzitter dankt de 

gemeente Tubbergen voor de geboden ondersteuning van de secretarissen, de ambtelijke 

ondersteuning is onmisbaar.     

 

De heer Lentferink: waar komen op dit moment de meeste bezwaarschriften in Tubbergen vandaan? 

Mevrouw IJsseldijk: de kamer in Tubbergen behandelt de varia-zaken. Hierbij moet u denken aan 

bijvoorbeeld bouwen, handhaving, en kapvergunningen. De zorgkamer is een aparte kamer van 

Noaberkracht. 



  

 

3 

 

De heer Oosterik: u geeft aan dat de aanbevelingen van 2015 nagenoeg gelijk zijn aan de 

aanbevelingen van 2016. Betekent het dat met de aanbevelingen 2015 niets mee is gedaan? 

Mevrouw IJsseldijk: dat kun je niet zonder meer concluderen maar op sommige punten behoeft het 

nog verbetering. Het is niet zo dat er geen verbeteringen zichtbaar zijn, maar het verdagen van 

termijnen en in enkele gevallen zou de motivering van besluiten beter kunnen.  

 

Mevrouw Reinerink: is er een tendens te zien m.b.t. de indieners van de bezwaarschriften? 

Mevrouw IJsseldijk: dat is ongetwijfeld in beeld bij het college. Een aantal mensen heb ik wel eens 

teruggezien maar het zijn zeker niet constant dezelfde.  

 

Mevrouw Reinerink: stel dat een bezwaarschrift wordt ingediend en op dat moment wordt vanuit de 

gemeente het gesprek aangegaan met de bezwaarmaker, kan dat ook het aantal bezwaren  

verminderen? 

Mevrouw IJsseldijk: aan de voorkant vindt er al mediation plaats, Noaberkracht zet sterk in op pre-

mediation. Als een zaak bij de bezwaarschriftencommissie in beeld komt is het pre-mediation traject 

gepasseerd en wordt het een juridisch verhaal. 

 

Burgemeester Haverkamp vult aan: we hebben mensen die opgeleid zijn voor pre-mediation en 

mediation. Er gebeurt veel face to face om te bezien wat speelt er, wat zit er achter het bezwaar, wat 

zit hen dwars. Op deze manier proberen we er op een minnelijke manier uit te komen maar dat lukt 

helaas niet altijd. Het visualiseren van de situatie is een aandachtspunt. In het rapport worden een 

aantal aanbevelingen gedaan, waar we naar gaan kijken om het op dat deel beter te doen. Dankzij de 

inzet van pre-mediation en mediation is er wel een afname van het aantal zaken. 

 

De voorzitter geeft aan: het jaarverslag wordt zo snel mogelijk toegezonden. Mochten hierover vragen 

zijn dan kunnen deze via de griffie worden ingediend. Vervolgens bedankt ze mevrouw IJsseldijk voor 

haar toelichting op het jaarverslag. 

 

 

5a. Informatie vanuit het college 

 
Geen. 
 

 

6. Nieuw regionaal investeringsprogramma Agenda van Twente 

 

De heer Hoitink (ambtelijke ondersteuning Noaberkracht): vanuit de regio Twente is gevraagd om de 

besluitvorming zoveel mogelijk gelijkluidend te houden in de verschillende gemeenten. In het voorstel 

dat nu voorligt is gebruik gemaakt van het regionale dictum maar daar staat een “foutje” in. In het 

dictum staat dat er € 7,50 per jaar wordt gevraagd, dit moet uiteraard zijn € 7,50 per inwoner. Het 

voorstel is om dit voorafgaand aan de raadsvergadering in de tekst aan te passen.  

 

Vragen: 

De heer Olde Hampsink: in de bijeenkomst van 20 april (radencommissie) is gezegd dat we eigenlijk 

met zijn allen wel € 12,50 zouden moeten bijdragen. Nu zie ik in het voorstel € 7,50. Wat is hiervoor de 

reden? 

Wethouder Vleerbos: in de bestuurscommissie was de sfeer anders. De ambitie kan er wel zijn maar 

de gemeenten zitten er allemaal heel verschillend in. Er zijn gemeenten die het geld überhaupt niet 

hebben. Tijdens de laatste bestuurscommissie is gezamenlijk vastgesteld dat het voorstel zoals het nu 

voorligt het hoogst haalbare is. De mogelijkheid bestaat dat een aantal gemeenten een genuanceerd 

standpunt gaan innemen dan is dat de nieuwe situatie.  
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De heer Olde Hampsink: daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht voor een aanvullende bijdrage 

van  € 5,--. Geldt dit voor alle 14 gemeenten? 

Wethouder Vleerbos het dictum zoals nu voorligt, is in 14 colleges en gemeenteraden aangeboden, 

voor alle gemeenten is dit gelijk. 

  

De heer Wessels: als projecten voorbij komen kunnen we dan zelf nog een besluit nemen: we doen 

wel/niet mee. 

Wethouder Vleerbos: dat is de vraag of men een besluitvormingsproces wenst, waarbij een project op 

regionaal niveau, door 14 gemeenteraden moet worden bevraagd. Discussie hierover is nog gaande, 

hoe de besluitvorming er uit gaan zien waar alle colleges en raden voldoende bij zijn aangesloten.   

 

De heer Olde Hampsink: wanneer komt er duidelijkheid over de besluitvorming? 

De heer Hoitink: voor de zomervakantie, rond half juli, neemt de laatste regiogemeente een besluit en 

is er duidelijkheid. 

Wethouder Vleerbos vult aan: e.e.a. moet ook in het traject omdat de bijdrage in de begrotingen 

verwerkt moet worden. Vorig jaar is door de gemeenteraad een motie ingediend die richtinggevend 

was. De motie is volledig betrokken bij het formuleren van de uitgangspunten van de gemeente 

Tubbergen.  

 

De heer Wessels: de raden kunnen op basis van het dictum toch alleen maar ja of nee zeggen? 

De heer Hoitink: iedere raad is autonoom in zijn besluitvorming. Het is mogelijk dat een gemeente een 

besluit neemt van ja, mits of tenzij. Het is uiteindelijk een keuze die de raden zelf maken.  

 
Het voorstel Instemmen met het nieuw regionaal investeringsprogramma Agenda van 
Twente wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering  
van 19 juni 2017. 

 

 

 7. Vaststellen verordening bevordering participatie minima 2017 

  

Wethouder De Witte: de verordening die voorligt, is een afgeleide van het minimabeleid. We hebben 

gekeken hoe kunnen we ervoor zorgen dat de minima beter kunnen participeren, en hoe kunnen we 

de bureaucratie terugdringen en er voor zorgen dat de uitvoeringskosten tot een minimum worden 

beperkt.  

 

Vragen: 

De heer Wessels: in het voorstel wordt aangegeven dat er één maal een ID kaart wordt verstrekt en 

na verlies of diefstal niet meer. Hoe gaat het dan bijvoorbeeld bij diefstal? De burger heeft toch een 

legitimatieplicht? De lening van acute nood komt te vervallen. Hoe gaat het met mensen die in de 

schulden zitten en bijvoorbeeld de wasmachine gaat kapot. Ik lees dat er geen bonnetjes meer 

overlegd hoeven te worden. Verderop in het voorstel lees ik dat wanneer iemand voor een 2
e
 keer 

komt, men toch moet aantonen dat met de verkregen middelen hetgeen gedaan is dat bedoeld was. 

Dan wordt er dus wel weer gevraagd om een betalingsbewijs. 

Wethouder De Witte: het is goed om te zien dat de sociale structuur, onze inwoners zich ook druk 

maken om de minima. Als men ziet wat het schuttersgilde, de kerken en de stichting Welzijn doen is 

dat een compliment waard. Veel van onze voorzieningen worden door hen georganiseerd.  

In het verleden werd voor elke uitgegeven euro een bonnetje gevraagd. Dit kost veel qua 

administratieve taken. We kennen onze doelgroep vrij goed, we weten welke mensen in aanmerking 

komen voor deze extra vergoeding en spreken hiermee ons vertrouwen uit. Op het moment het 

vermoeden bestaat van misbruik, schakelen we de sociale recherche in. Bij verlies of diefstal van ID, 

als er legitieme redenen zijn kunnen we hier een oplossing voor vinden. 

De lediging van de acute financiële nood is verplaatst naar Algemeen Maatschappelijk Werk, 

Schuldhulpverlening en de Stadsbank. Deze organisaties kunnen er snel op in spelen. Bij acute 
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financiële nood wordt daar waar nodig een lening getroffen.  

De heer Wessels: dan wordt de schuld nog groter en het besteedbare bedrag maandelijks kleiner. Dat 

vind ik geen goede regeling. 

Wethouder De Witte: de Stadsbank is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening maar op het 

moment deze gevraagd worden zit men nog niet in de schuldhulpverlening. Dat is productief aan de 

voorkant en hetzelfde geldt voor Algemeen Maatschappelijk Werk. De mensen komen niet nog verder 

in de schulden.  

 

Mevrouw Aalderink: ouders van kinderen kunnen nu terecht bij de Stichting Welzijn Tubbergen  en 

straks bij de Stichting Leergeld? 

Wethouder De Witte: de Stichting Leergeld wordt hiervoor opgezet, dit is laagdrempeliger en zit kort 

op de doelgroep. Daarmee proberen we sneller te schakelen. De communicatie hierover vindt plaats 

op het moment de stichting is opgezet. Dan is het aan de ouders zelf om er kennis van te nemen. 

 

De heer Lentferink: het gaat om € 150 p.p. Is er ook een maximum aan verbonden? Er zijn 

bijvoorbeeld situaties waarbij 6 á 7 mensen betrokken zijn. Hebben deze allemaal recht op de 

bijdrage? 

Wethouder De Witte: in een gezin wordt m.n. gekeken naar de kinderen want daar is het ook 

uiteindelijk voor bedoeld.  We kijken naar de problematiek en gaan op basis daarvan uitkeren. Het is 

vooral gericht om de kleinere activiteiten m.b.t. maatschappelijke participatie zoals bijvoorbeeld 

onderwijs, sport, cultuur en sport mee op te lossen. 

 

Mevrouw Reinerink: om hoeveel gezinnen gaat het in Tubbergen? 

Wethouder De Witte: uit onderzoek blijkt dat in onze gemeente 111 kinderen in armoede leven. Het 

vermoeden is dat het probleem veel groter is. Dit wordt bevestigd door de vraag die er is m.b.t. de 

onlangs geopende voedselbank in Tubbergen.   

 

Mevrouw Reinerink: zijn de mensen die gebruik maken van de voedselbank in beeld? 

Wethouder De Witte: deze mensen zijn in beeld. De verwachting was dat er 2 á 3 gezinnen per maand 

gebruik zouden maken van de voedselbank. Op dit moment, de voedselbank is 2 weken open, zijn er 

al 11 gezinnen die er gebruik van maken. Het probleem is er wel degelijk maar is moeilijk in cijfers uit 

te drukken.  

 

De heer Plegt: kunnen we bij verlies of diefstal niet beter gelijk een ander exemplaar verschaffen om 

“administratieve rompslomp” tegen te gaan? 

Wethouder De Witte: we gaan er vanuit dat op het moment een paspoort wordt uitgegeven deze 10 

jaar wordt gebruikt. Verlies of diefstal kan natuurlijk altijd. Ik neem het mee, elke administratieve 

lastvermindering is meegenomen. 

  

Het voorstel Verordening bevordering participatie minima 2017 wordt als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juni 2017. 

 

 

8. Jaarstukken 2016 Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen 

 

Wethouder Vleerbos: Noaberkracht is een Gemeenschappelijke Regeling net zoals alle 

Gemeenschappelijke Regelingen en dient dan ook voor 1 juli een ontwerpbegroting voor te leggen 

aan de raad. Vandaar het voorstel zoals het nu voorligt. 

 

De heer Lentferink: voorafgaand aan de vergadering is er een mogelijkheid geweest om vragen te 

stellen over de jaarstukken en de ontwerpbegroting van Noaberkracht. De vragen die er leefden zijn 

door de heer Bakhuis duidelijk beantwoord. 
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Wethouder Vleerbos: de verklaring van de accountant is in het technisch vragenuurtje ook aan de 
orde geweest. Deze wordt nog uitvoerig besproken in de auditcommissie. 
 

Het voorstel jaarstukken 2016 Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen wordt als 
bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juni 2017. 

 

 

9.  Programmabegroting 2018 Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen 

 

Mevrouw Reinerink:  pag. 20 n.a.v. de verbeterde gesprekkencyclus. Hoe zit het qua CAO met de 

beloningssystematiek. Is dit eindig? 

De heer Mensink: de gemeenten hebben een CAO, daarnaast is er vrije ruimte om te benutten. Deze 

vrije ruimte is benut voor het beloningsbeleid. Met de ervaringen die we tot nu toe hebben gaan we die 

bijstellen. De gesprekspartner van de werkgever hierin is een commissie vanuit de OR en hiermee 

worden de afspraken gemaakt. Het beloningsbeleid van 2013 past niet meer binnen de nieuwe 

landelijke CAO regels. De bonussen moeten overigens jaarlijks opnieuw verdiend worden, dit is 

gekoppeld aan prestatie. 

 

Het voorstel programmabegroting 2018 Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen wordt als 

bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juni 2017. 

 

 

10. Sluiting 

 

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

 

Vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2017. 

 

De voorzitter      De griffier 

 

J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink  G.M.M. Schreijer 

 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder 
Vleerbos 

De wethouder komt met 
een voorstel richting de 
raad m.b.t. de vrij 
toegankelijke 
voorzieningen  

Mantelzorgcompliment 
is onderdeel 
geworden van de vrij 
toegankelijke 
voorzieningen. Een 
voorstel hieromtrent 
volgt 2

e
 helft 2017  

 

Update in de 
vergadering van 9 
mei 2017  

2. Wethouder 
Vleerbos 

Onderzoek naar een 
stappenplan voor het 
berekenen van de leges 
bij aanvraag 
bestemmingsplanwijziging 
en gefaseerde betaling bij 
meerjarige 
uitbreidingsplannen (01-
12-2015) 

Voorstel volgt in de 
loop van 2017 
 

Update in de 
vergadering van 9 
mei 2017  

 


