
 

 

 

 

NOTULEN van de vergadering van Commissie Samenleving en Bestuur gehouden 
op dinsdag 31 januari 2017 aanvang 20:00 uur, in de raadszaal 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, J.M. Droste, mw. A.E.P. Olde Olthof, L.W. Oosterik, 
mw. M.A. Hanste-Kamphuis, H.B.J. Oude Luttikhuis, mw. K.A.M. Reinerink, 
H.J. Booijink, G.H.P. Koopman, H.H.W. Lentferink, R.J. Paalhaar, R.B.J. 
Heerts, L.P. Stamsnieder, mw. E.A.S. Veenhuis, mw. M.S.M. Blankenvoort, 
mw. I.M.B. Schlepers-Franke 
 

Op uitnodiging van 
de commissie tevens 
aanwezig: 

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

Afwezig z.k.g.  
Afwezig m.k.g: A.H.B. Plegt 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom m.n. burgemeester Haverkamp in 

haar 1
e
 vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur. 

 

De heer Plegt is met kennisgeving afwezig.  

Bij agendapunt 6 hebben zich twee insprekers gemeld te weten de heer Pigge en de heer Aan de 

Stegge.  

 

2. Verslag van de vergadering van 6 december 2016 en actielijst 

 

Het verslag van 6 december wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Actielijst: 

Wethouder Vleerbos: 

Ad. 1. Het mantelzorgcompliment is onderdeel geworden van de vrij toegankelijke voorzieningen. 

V.w.b. de uitvoering van het beleid, dit komt middels een raadsvoorstel naar de commissie. 

Ad. 2. Het stappenplan berekenen leges is in de begroting vastgesteld en de actie hierop loopt. De 

aangekondigde raadsbrief is niet toegestuurd aan de raadsleden omdat de tekst in de raadsbrief dan 

gelijk zou zijn aan de tekst in de begroting. Het voorstel komt dit jaar richting de commissie. 

Ad. 3. Het omwisselmoment van de containers staat in april/mei gepland. Hiertoe is met het 

vaststellen van de evaluatie afvalbeleidplan besloten. 

 

Bovenstaande actiepunten worden over 2 maanden opnieuw besproken. 

 

b. Verslag van de vergadering van 10 januari 2017 en actielijst 

 

Het verslag van 10 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Actielijst: 

Ad. 1. Wethouder De Witte   

De gevraagde informatie m.b.t. de aantallen, verschillende doelgroepen en de mogelijkheden t.a.v. de 

loonkostensubsidie wordt per e-mail aan de commissieleden toegestuurd. 

 

3. Mededelingen+ 

4. Rondvraag 



  

 

 

De heer Oude Luttikhuis vraagt: in de media is aangegeven dat de gemeenten die samenwerken met 

Soweco instemmend van start zijn gegaan. Maar volgens mij zijn wij nog niet zo ver in Tubbergen of 

heb ik dat het verkeerd begrepen?. 

Wethouder De Witte: we zijn bezig om Soweco om te vormen tot een maatschappelijke onderneming. 

Daarvoor zijn keuzes gemaakt in de diverse beleidsstukken en in de begroting. De gemeenteraad is 

hierbij nauw betrokken geweest. In principe is het een collegeregeling waarbij de gemeenteraad 

geeen inspraak heeft, maar er is besloten om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om 

aan te geven wat e.e.a. gaat betekenen voor de gemeente. In de vorige commissievergadering is 

uitgebreid informatie gegeven over de comlexe materie t.a.v de ontwikkelingen en de historie. In de 

media wordt de schijn gewekt dat de gemeenten er mee instemmen. Dit heeft geleid tot frustratie 

omdat veel gemeenten nog niet achter de uitgangspunten van de maatschappelike ondernememing 

staan. De afbouw van de GR die gevraagd wordt door de gemeente Rijssen–Holten is daarbij een 

knelpunt. In de gemeenteraden en colleges is veel bereidheid om Soweco vorm te geven. Hetgeen in 

de media wordt beschreven wijkt af van hetgeen in de raden is besproken.  

 

5. Informatie vanuit het college 

 

Burgemeester Haverkamp: de nevenfuncties van burgemeester Stegers worden grotendeels door mij 

overgenomen. De enige nevenfunctie die ik niet overneem is de deelname in de Euregioraad. Dit 

betreft een politiek orgaan en aangezien ik geen lid ben van een politieke partij en de voorbereidingen 

in de fracties plaatsvinden, hoort dit niet bij mij. In het college is afgesproken dat Wethouder Volmerink 

namens de gemeente Tubbergen plaats neemt in de Euregioraad. 

 

Wethouder De Witte: via de griffier is een uitnodiging ontvangen van de bijeenkomst van de 

Stadsbank op 14 maart in Borne. Hier wordt met name gesproken over een nieuw 

dienstverleningsmodel en de actuele ontwikkelingen. Gezien de ontwikkelingen raad ik de raad- en 

commissielden aan om de bijeenkomst bij te wonen. 

 

Wethouder Vleerbos: op 16 februari a.s. is er een bijeenkomst voor de Twentse raadsleden bij Van 

der Valk in Hengelo over het toetreden van Stadt Münster tot Twence. Deze bijeenkomst wil ik van 

harte aanbevelen bij de raad- en commissieleden. 

 

6. Beschikbaar stellen budget voor realisatie van een Ontmoet en  
Beweeg Plein in Reutum in het kader van MijnDorp Reutum 2030.  

 

De voorzitter nodigt de heren Pigge en aan de Stegge uit om in te spreken op dit onderwerp. 

 

De heer Pigge verzorgt samen met de heer Aan de Stegge een toelichting namens de werkgroep 

Ontmoet en Beweeg Plein. De werkgroep is al 2 jaar bezig met de realisatie van een Ontmoet en 

Beweeg Plein. De wens is voortgekomen uit het dorpsplan 2014. De herinrichting van het schoolplein 

stond bovenaan het wensenlijstje omdat er sinds de jaren ‘70 weinig aan is gedaan. Het plan wordt 

breed gedragen door de Reutumse bevolking. Het doel is met name om verbinding te maken tussen 

jong en oud, er zijn beweegtoestellen voor ouderen en voor de jeugd komen er nieuwe 

speeltoestellen. V.w.b. de financiering zouden we deels aanspraak willen doen op het budget Mijn 

Dorp 2030. De planning is gemaakt, het plan van aanpak is gereed. Graag zouden we toestemming 

hierop krijgen. 

 

De heer Aan de Stegge vult aan: het plan past binnen onze visie op onderwijs in deze tijd. Het is van 

belang dat het onderwijs niet alleen binnen de school gebeurt maar ook binnen de samenleving. We 

voelen ons verantwoordelijk voor de kinderen op weg naar volwassenheid. Het past in de 

onderwijskundige visie. Een prima ontwikkeling die het dorp bindt.  

 



  

 

Mevrouw Aalderink vraagt: zijn er ook fondsen aangeboord? 

De heer Pigge antwoordt: vanuit verschillende fondsen is geld gekomen, zoals o.a. van de Rabobank, 

subsidie van de jeu de boulesbaan, er zijn meerdere fondsen aangesproken. Daarnaast moet een 

behoorlijk budget komen uit zelfwerkzaamheid. 

 

De heer Booijink vraagt: in het raadsvoorstel staat een bedrag van 35.000,-- en in de paragraaf kosten 

en financiering (Plan van aanpak) staat een bedrag van 25.000,--. Kan ik er van uitgaan dat 25.000,-- 

het minimale begrotingsbedrag is, en is 35.000,-- het uitvoeringsbedrag? 

Wethouder De Witte: u moet uitgaan van hetgeen er in het raadsbesluit is opgenomen namelijk  

35.000,--. In de aanvraag die namens de werkgroep Reutum is gedaan zouden wij als overheid 

eigenaar worden en opdracht geven en daarmee de BTW compensatie kunnen organiseren. Dan 

zouden we ook verantwoordelijk zijn voor het structureel onderhoud en alle consequenties van het 

plein. Daarvan is gezegd dat de gemeenschap zelf verantwoordelijk moet zijn voor de voorziening en 

ook zelf moet reserveren en onderhouden. De werkgroep Reutum had al rekening gehouden in de 

begroting met de BTW compensatie. In gesprekken is door de gemeente aangegeven dat wij 35.000,- 

bijdragen om hierbij enigszins tegemoet te komen. Mede hierdoor is er een verdere versobering in het 

plan doorgevoerd en meer zelfwerkzaamheid ingebracht.  

 

De heer Oude Luttikhuis: in Geesteren is de gemeente als opdrachtgever aangetreden. Waarom is er 

in Reutum niet gekozen voor eenzelfde opstelling? 

Wethouder De Witte: In Geesteren hadden we openbare ruimte waar we als gemeente ook 

verantwoordelijk voor waren en daar moesten we investeren. In de Mijn Dorp 2030-gedachte proberen 

we aan te sturen op zelfwerkzaamheid. Het dorp Reutum moet zich verantwoordelijk voelen voor de 

voorziening en de overheid moet er zo weinig mogelijk bemoeienis mee hebben. Daarom liever een 

eenmalige bijdrage dan structureel verantwoordelijk zijn. 

 

De heer Oude Luttikhuis: meerdere dorpen hebben plannen. We zijn bang voor versnippering van 

gelden. Dat met deze initiatieven niet het totale budget versnipperd waarmee je de grote doelen uit het 

oog verliest. We moeten ervoor waken dat de doelen die gezamenlijk gesteld zijn uiteindelijk niet 

behaald worden? 

 

De heer Stamsnieder: t.a.v. Mijn Dorp 2030 is gezegd dat de kernen met elkaar moeten overleggen 

wat ze willen bereiken. Dat kunnen kleinere maar ook grotere projecten zijn. Als de bevolking van de 

kern er gezamenlijk achter staat dat het met kleinere projecten wordt gerealiseerd vind ik het prima. 

Het hoeft niet te zitten in grote activiteiten, het kunnen ook kleinere projecten zijn waar de 

gemeenschap mee is gediend. Kijkend naar het project in Reutum, past dit binnen het beeld dat ik heb 

van Mijn Dorp 2030. Je geeft de kern handvaten om ouderen en kinderen bij elkaar te brengen. Door 

het ontmoeten ontstaan er weer nieuwe contacten. Dit is heel belangrijk in de kleine kernen.  

 

Wethouder De Witte: ik ben niet bang dat we door kleinere bedragen versnippering gaan creëren. De 

grotere projecten die passen bij de ambitie zijn in voorbereiding. De uitdagingen die we met elkaar 

hebben gedeeld en hebben gemarkeerd gaan komen. De inhoud van het initiatief is ontmoeting 

tussen verschillende generaties, ontmoeting en beweging. De beweging is gedifferentieerd vanuit de 

gezondheid. Het plan in Reutum is een perfect voorbeeld van iets kleins dat iets groots kan creëren.  

 

De heer Oosterik: ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat het dorp Reutum wil. Binnen de 

partijen is voldoende draagvlak en een goede inmenging van zelfwerkzaamheid. Een goede zaak, de 

trein loopt al en die moet wat de fractie DC betreft doordenderen. 

 

Mevrouw Franke: de fractie PvdA vindt het een goed onderbouwd plan. Hoe wordt de ontmoeting 

tussen jong en oud gestalte gegeven? 

 



  

 

De heer Aan de Stegge: het plein maakt deel uit van onze ontwikkeling m.b.t. Zikke. Zikke organiseert 

activiteiten voor jong en oud die prima op het plein kunnen plaatsvinden. Daarnaast is er de 

sportcoach die ook buiten schooltijd en op bijzondere dagen activiteiten organiseert. Het plein is van 

de gemeenschap en het is een echte meerwaarde voor het dorp Reutum. 

 

De heer Booijink: worden er maatregelen getroffen zodat er geen vernielingen worden aangericht? 

De heer Pigge: vanuit de Brinkstaat komen zichtlijnen zodat men het hele plein kan overzien. 

Daarnaast is de verlichting ook meegenomen in het plan zodat de kans op vernielingen minimaal is. 

 

De heer Droste: complimenten aan de werkgroep t.a.v. de onderbouwing van het plan. De fractie CDA 

is van mening dat het perfect past bij de doelstellingen van Mijn Dorp 2030. M.b.t. de onderbouwing 

van de geldstroom nog een tip om goed te kijken wat de cash out is om de financiering sluitend te 

krijgen. 

De heer Pigge: er is een versobering doorgevoerd in het plan. De totale cash-out is 116.000,-- met 

daarboven de vrijwilligersuren aanvullend. De begroting en middelen zijn in balans, inclusief de BTW. 

 

De voorzitter dankt de heren Pigge en Aan de Stegge voor hun tijd en inbreng. 

 

Het voorstel beschikbaar stellen budget voor realisatie van een Ontmoet en  
Beweeg Plein in Reutum in het kader van Mijn Dorp Reutum 2030 wordt als 

hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 februari 2017. 

 

7. Sluiting 

 

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

 

Vastgesteld in de vergadering van 7 maart 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. het 
mantelzorgcompliment  

Onderdeel gewoden 
van de vrij 
toegankelijke 
voorzieningen. Een 
voorstel hieromtrent 
volgt.  
Volgende update 
April 2017 

Update in de 
vergadering van 31 
januari 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) 

Is meegenomen in 
de begroting.  
Volgende update 
april 2017 

Update in de 
vergadering van 31 
januari 2017  

4. Wethouder Vleerbos Publiceren van informatie 
m.b.t. het omwisselen van 
de containers 
(afvalbeleid) 

Omwisselmoment is 
gesteld op april/mei 
Volgende update 
april 2017 

Update in de 
vergadering van 31 
januari 2017 



  

 

 


