
 

 

 

NOTULEN van de vergadering van Commissie Samenleving en Bestuur gehouden 
op dinsdag 4 juli 2017 aanvang 19:30 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, mw. M.S.M. Blankenvoort, mw. A.E.P. Olde Olthof, 
L.W. Oosterik, H.B.J. Oude Luttikhuis, H.J. Booijink, G.H.P. Koopman,  
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  

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.  
Afwezig m.k.g: J.M. Droste, L.P. Stamsnieder 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De voorzitter heet allen van harte welkom. Ze stelt een wijziging op de agenda voor: agendapunt 8. 

Doorontwikkeling bibliotheekvestigingen Albergen en Geesteren te behandelen vóór agendapunt 6 

Presentatie Inkoopbeleid. De commissie gaat hiermee akkoord. 

 

Dhr. Oude luttikhuis deelt mee: vanuit de auditcommissie is een ontwikkeling gaande die betrekking 

heeft op de accountant op de optie om het huidige contract te lichten met een jaar. De accountant 

heeft hierbij aangegevem een redelijke spanning op het budget te hebben en de werkzaamheden die 

ze willen doen niet passen binnen het beschikbare budget. Met wederzijds goedvinden is besloten om 

het contract niet met één jaar te lichten. Dit betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe 

accountant. Het traject moet op korte termijn in gang gezet worden.  

 

De auditcommissie heeft a.s. maandag vóór de raadsvergadering contact met de accountant. 

Aanstaande vrijdag ontvangen de raadsleden een voorlopig verslag van bevindingen van de 

accountant en op basis daarvan wordt een toelichting gegeven door de voorzitter van de 

auditcommissie in de raadsvergadering.  

 

De voorzitter deelt mee dat de heer Stamsnieder en de heer Droste afwezig zijn. De heer Olde 

Hampsink is aanwezig als vervanger. 

 

 

2. Verslag van de vergadering van 6 juni 2017 en actielijst 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Actielijst: 

Geen wijzigingen. 

 

 

3. Mededelingen 

 

Geen. 

 

 

4. Rondvraag 
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De heer Booijink: een aantal vragen m.b.t. het schoonmaken van de sporthal. Mensen met een 

beperking maken wekelijks gebruik van de sporthal en de kleedkamer met aanpassingen. De stoeltjes 

in de douches zijn door bacteriën en schimmels aangetast. Hierdoor heeft een gebruiker infecties 

opgelopen. Aan de beheerder is gevraagd om e.e.a. goed te reinigen. Het antwoord hierop was dat de 

gebruikers een desinfectiemiddel kunnen krijgen en het zelf maar moeten doen.  

Een tweede klacht is de rotzooi die vanaf de trap en het balkon naar beneden wordt gegooid in de 

opslagruimte van de rolstoelen. Ook hiervan werd gezegd dat we deze ruimte zelf maar moeten 

schoon houden. De laatste klacht betreft het schoonhouden van de sporthalvloer. De rolstoelwielen 

trekken haren en stof aan. Met name de haren gaan om de lagers van de wielen zitten waardoor we 

deze regelmatig moeten schoonmaken willen we vastlopers voorkomen. Al deze klachten zijn 

aangekaart bij de beheerder en het bestuur van de sporthal. Moeten wij als gebuiker zelf de 

doucheruimte, de opslagruimte van rolstoelen en de vloer schoonmaken? 

Kan de gemeente bemiddelen om het conflict nu en straks in de nieuwe sporthal te voorkomen? 

Wethouder De Witte: naar aanleiding van deze vragen ga ik een gesprek aan met de SSRT en hun 

aanspreken op hun verantwoordelijkheid.  

 

De heer Oosterik: in een persbericht over het festival First Day of Summer, overigens een goed 

georganiseerd evenement, lazen we een opmerking van één van de organisatoren over het alleen 

toelaten van 18 jarigen en ouder in verband met risico’s op waarschuwingen en boetes. Vandaar de 

harde keuze om geen onderscheid meer te maken in leeftijd en minderjarigen niet toe te laten. Zijn er 

meerdere gevallen bekend van organisaties waarbij de keuze wordt gemaakt om minderjarigen te 

weigeren omdat organisaties bang zijn voor boetes?  Wordt er door de gemeente nog geëvalueerd 

met de organiserende partijen. Is het uberhaupt mogelijk om bij het organiseren van evenementen alle 

risico’s hierin te voorkomen? Kan de gemeente hierin ondersteunen en ideeën aanreiken? 

Burgemeester Haverkamp: het is bekend dat meer organisaties het lastig vinden om te voorkomen dat 

minderjarigen alcohol verkrijgen. Het is ook lastig om dat 100 % voor elkaar te krijgen. We zien dat 

een aantal organisatoren er voor kiezen om evenementen te organiseren voor alleen de jongeren 

onder de 18 waarbij alleen frisdrank wordt geschonken. De gemeente denkt mee met organisatoren 

als ze er voor kiezen om ook jongeren onder de 18 toe te laten.  

 

De heer Oosterik: het zou jammer zijn dat evenementen ophouden te bestaan omdat de organisatoren 

bang zijn voor boetes. Als er alles aan wordt gedaan om het te voorkomen is het dan terecht om de 

organiserende parij boetes op te leggen? 

Burgemeester Haverkamp: als organisatoren denken dat ze het hiermee moeilijk gaan krijgen zou ik 

graag het gesprek aangaan en samen te bekijken hoe je een evenement kunt organiseren ook voor 

jongeren onder de 18. Laat deze mensen dan ook contact opnemen. 

 

 

5. Informatie vanuit het college 

 

Wethouder De Witte: u hebt het overzicht m.b.t. de WW/WWB uitkeringsgerechtigden ontvangen. Het 

overzicht laat een afname zien mede door de economische ontwikkelingen. Daarnaast hebben we 

succes met het plaatsen van vergunninghouders in werkactiveringsstrajecten. De vergunninghouders 

kunnen op deze manier integreren. Hierop is extra inzet geweest en de intentie is van alle kanten 

goed. 

De heer Oude Luttikhuis: er is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor scholingstrajecten en 

ondersteuningtrajecten om mensen beter te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Is daar een 

terugkoppeling van wat het daadwerkelijke effect van de beschikbare gelden is? 

Wethouder De Witte: we monitoren maandelijks de resultaten van onze werkgeversdienstverlening en 

de resultaten van de extra inspanningen. Na het zomerreces volgt terugkoppeling over de effecten 

zoals reeds eerder is toegezegd. 
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6. Presentatie inkoopbeleid 

 

Mevrouw Eshuis en de heer Hellemons verzorgen een presentatie. De sheets zijn als bijlage bij het 

verslag gevoegd. 

 

De heer Plegt: mogen budgethouders zelf bepalen waar ze mensen inhuren? 

Mevrouw Eshuis: tot een bepaald bedrag is dit mogelijk. Daarvan is nu gezegd het gaat allemaal via 

inkoop omdat gebleken is dat verschillende afdelingen onafhankelijk van elkaar mensen inhuurt  

waardoor het totaalbedrag veel hoger wordt en de Europese drempel in zicht komt.   

 

De heer Plegt: dit verontrust mij omdat ik hier al meerdere keren naar heb gevraagd?  

Burgemeester Haverkamp: het is niet zo dat er zomaar mensen worden ingehuurd. Dan ligt er ook 

daadwerkelijk een opdracht.  Of het proces en de procedure van die opdrachtverstrekking goed is 

geweest daar hebben we het hier over.   

 

Mevrouw Reinerink: m.b.t. de inhuur, wordt er veel expertise ingehuurd? Hebben wij niet de kennis in 

huis? 

Mevrouw Eshuis: er wordt relatief veel ingehuurd omdat we een organisatie zijn met een flexibele 

schil. De hoeveelheid aan projecten waar we mee werken, hebben een bepaalde kennis nodig die 

maar beperkt beschikbaar is.  

 

De heer Oude Luttikhuis: als je hiervoor een systeem opzet waarbij duidelijk wordt aangegeven dit is 

het proces dat we gaan volgen en als men dat niet doet dan raak je het budgethouderschap kwijt, op 

dat moment houdt iedereen zich aan het systeem. 

Burgemeester Haverkamp: door de directie zijn medewerkers die zich niet hebben gehouden aan de 

inkopprocedures aangesproken op hun gedrag. De medewerkers zijn zich er nu terdege van bewust 

dat het anders moet. Als ze zich niet aan de afspraken houden, moeten zwaardere acties 

ondernomen worden.  We zien dat het werkt en dat medewerkers met vragen komen bij inkoop. We 

moeten hier ook heel scherp op blijven.  

 

De voorzitter dankt mevrouw Eshuis en de heer Hellemons voor hun presentatie. 

 

 

 7. Informatie vanuit: 

 

Euregioraad 

Wethouder Volmerink is niet aanwezig. De informatie wordt schriftelijk aan de commissieleden 

toegestuurd. 

 

Regio Twente 

Wethouder De Witte: m.b.t. de Agenda van Twente is een duidelijk standpunt ingenomen. Nu is het 

afwachten wat de andere gemeentes gaan doen. Deze informatie is ook te lezen in het verslag van de 

commissie Ruimte en Economie van 3 juli 2017 

 

Presidium Twenteraad 

De heer Olde Hampsink: in het presidium is de agenda van Twente aan de orde geweest, meerdere 

raadsbijeenkomsten zijn georganiseerd. We kijken nu vooruit naar het 2
e
 half jaar en 2018. Dan zullen 

op de agenda komen de consequenties van de Agenda van Twente, en het vergaderschema 2018.  

Op 8 en 9 september staat het evenement Twentement gepland in Enschede met de titel D’ran en op 

28 september een bezoek aan de UT, met als thema: onderwijs, onderzoek, ondernemerschap.  

 

Veiligheidsregio 
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Politie-overleg 

 

Mevrouw Blankenvoort stelt voor dat binnen de fracties terugkoppeling vanuit de verschillende gremia 

plaatsvindt. De commissieleden stemmen hiermee in. 

Daarnaast is de informatie ook te lezen in het verslag van de commissie Ruimte en Economie van 3 

juli 2017. 

 

 

8. Doorontwikkeling bibliotheekvestigingen Albergen en Geesteren  

 

Mevrouw Schlepers (Arcon) verzorgt een presentatie. De sheets zijn als bijlage bij het verslag 

gevoegd. 

 

De heer Olde Hampsink: heeft u de ondernemers ook al bevraagd, en hoeveel ondernemers hebben 

daadwerkelijk toegezegd? 

De heer Nijkamp: de ondernemers zijn nog niet benaderd, dit ligt nog in de planning. Een aantal zaken 

zijn al in gang gezet maar een aantal liggen in de toekomst. 

 

De heer Oosterik: in de plannen wordt gesproken over de voorziening horeca. Wordt de horeca dan 

uitbesteed? 

De heer Nijkamp: het betreft alleen een voorziening voor koffie, thee en frisdrank. Het is niet de 

intentie om dit uit te besteden.  

Mevrouw Schlepers vult aan dat het te vergelijken is met de horeca in een buurtkamer. 

 

Mevrouw Veenhuis: wat is de zelfwerkzaamheid van Albergen in dit project? 

De heer Nijkamp: er is gekeken naar wat we zelf kunnen doen. Het gaat met name om bouwkundige 

werkzaamheden.  

 

De heer Oude Luttikhuis: is er een vast scala aan boeken aanwezig die beschikbaar worden gesteld 

door de stichting bibliotheken? 

Mevrouw Schlepers: bij de sluiting is door de stichting bibliotheken toegezegd dat alle boeken die in 

Albergen aanwezig waren mochten blijven. Daarnaast hebben ze boeken gekregen van 

dorpsbewoners en dat samen maakt de collectie. De collectie is voor € 5,-- per gezin beschikbaar. 

 

De heer Oude Luttikhuis: is er een inventarisatie gemaakt van wie er daadwerkelijk lid gaat worden? 

Of gaat het om een aanname in aantallen? 

Mevrouw Schlepers: de biebfunctie is eigenlijk een boek- spot- functie waar mensen boeken kunnen 

brengen en weer mee kunnen nemen. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar van het aantal mensen die 

lid willen worden.  

 

De heer Oude Luttikhuis: m.n. actuele boeken zijn voor kinderen belangrijk en interessant om te lezen. 

Zijn in deze constructie ook de nieuwe boeken beschikbaar?  

Mevrouw Schlepers: in de school is een lokaal ingericht voor “de bibliotheek in school”, daar zijn de 

actuele boeken verkrijgbaar. In de dorpsbibliotheek zijn kinderboeken aanwezig, maar niet 

geactualiseerd. 

 

De heer Oude Luttikhuis: als ik kijk naar het initiatief in de dorpen is het een breed initiatief. In mijn 

beleving is dit juist een initiatief voor Mijn Dorp 2030. Is hier over nagedacht? 

Mevrouw Schlepers: de gemeente wil met mijn Dorp 2030 een gemeenschap in beweging brengen. 

Een gemeenschap die zelf verantwoordelijkheid neemt, die zelf initiatieven neemt. Die zich druk maakt 

om zijn eigen leefomgeving. Als dat de vraag is dan zou het passen in een beweging Mijn dorp 2030. 

 

Mevrouw Veenhuis: zijn er voldoende vrijwilligers te vinden en is de professionaliteit dan ook 
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gewaarborgd? 

De heer Nijkamp: op dit moment zijn er 35 vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Daarbij wordt een 

beroep gedaan op beroepsmatige ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het welzijnswerk en de school. 

 

Mevrouw Reinerink: is de ontmoetingsplek vijf dagen per week geopend? Kan bijvoorbeeld in het 

weekend de informatie die in de cultuurkamer ligt verkregen worden?  

De heer Nijkamp: de bedoeling is dat we zes dagen per week open zijn. 

 

Mevrouw Reinerink: compliment voor de manier hoe u het proces hebt begeleid. Dat is professioneel 

en met overtuiging gedaan. In Albergen is de eenzaamheid onder bewoners benoemd, dit komt in 

Geesteren niet terug in het concept, is dit niet meegenomen in de enquête? 

Mevrouw Paus: uit de enquête bleek dat m.n. er een behoefte ligt in de groep mensen van 55 – 75  en 

alleenstaanden. Dit kunnen we op deze plek creëren.  

 

De heer Oosterik: de fractie Dorpen Centraal vindt het positief dat de functie van de bieb niet verloren 

is gegaan. Is er over gedacht om het hele pand bij de commerciële huurder onder te brengen en de 

stichting daar een deel van huurt?  

Mevrouw Schlepers: 50% was een voorwaarde van de gemeente en de SBT omdat het pand een 

maatschappelijke invulling had en deze behouden moest blijven. 

 

De heer Booijink: in de meerjarenraming is een bedrag voor gas en elektra geraamd tot bijna  

€ 10.000,-- in 2026. Is dit niet erg hoog? 

Mevrouw Paus: de geraamde € 4000 voor dit jaar is maar voor een half jaar. Het bedrag is op basis 

van aangeleverde cijfers van de SBT. De tariefstijging wordt mede veroorzaakt doordat we in de 

toekomst vijf dagen per week open zijn.  

 

De heer Plegt: is deze eenmalige bijdrage voldoende? Zijn alle partijen content met hetgeen 

beschikbaar wordt gesteld? 

Mevrouw Schlepers: in beide plannen is voldoende beschikbaar om achterstallig onderhoud weg te 

werken en voor herinrichting van de panden. 

 

Mevrouw Veenhuis: het is positief dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een grote rol 

krijgen in het geheel.  Worden deze mensen ook begeleid? 

Mevrouw Schlepers: voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt is altijd professionele 

begeleiding aanwezig. Men zoekt contact en samenwerking met professionele organisaties die hierin 

ondersteunen.  

 

Mevrouw Franke: in de nieuwe constructie wordt gewerkt met vrijwilligers, dat maakt het kwetsbaar. 

Staat de wethouder garant voor de continuïteit van de bibliotheken ook als het aantal vrijwilligers 

onverhoeds zal afnemen? 

Wethouder De Witte: in de kernen is veel professie aanwezig om deze functie te behouden en te 

versterken. Daarnaast is er de samenwerking met de SBT voor ondersteuning.  Hiermee is er 

vertrouwen en is garantstelling niet nodig. Mocht het onverhoeds niet lukken zijn we altijd bereid mee 

te denken. 

 

De heer Oude Luttikhuis: waar komen de fondsen vandaan? Dit initiatief past volgens mij heel goed in 

de Mijn Dorp 2030 gedachte? 

Wethouder De Witte: in het raadsvoorstel is aangegeven dat de projecten uit de algemene reserve 

worden gefinancierd. Het initiatief is ontstaan vanuit de opdracht tot hervorming van de 

bibliotheekfunctie in 2014 en een opgelegde taakstelling. Daarom is er voor gekozen om niet de link te 

leggen met de Mijn Dorp 2030-gelden omdat we daar te maken hebben met een evenwichtige 

verdeling tussen de kernen. De opgave lag er al voor de Mijn Dorp 2030 gedachte en het zou niet juist 

zijn om het vandaar uit te financieren. 
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De heer Oude Luttikhuis: ik ben juist wel van mening om dit soort initiatieven uit Mijn Dorp 2030 te 

financieren en geen onderscheid te maken in historische zaken die gespeeld hebben. Dit maakt dat 

de fractie GB/VVD het voorstel mee terug neemt in de fractie en als bespreekstuk aanmerkt voor de 

raadsvergadering van 10 juli a.s.. 

 
Wethouder De Witte geeft aan blij te zijn met de inzet en het vermogen vanuit de kernen om de 
bibliotheekfunctie in stand te houden. Het is een gigantisch leerproces geweest voor allen die 
betrokken zijn geweest. We hebben laten zien dat voorzieningen binnen de gemeente ook in stand 
kunnen worden gehouden door verschillende belanghebbenden.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan dit initiatief en voor hun komst naar de 
raadszaal. 
 
 

Het voorstel Doorontwikkeling bibliotheekvestigingen Albergen en Geesteren wordt als 
bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2017 

 

 

9.  Algemene subsidieverordening gemeente Tubbergen 2018 

 

Wethouder Vleerbos: inzicht krijgen in subsidies leek een moeilijkere opdracht dan het aanvankelijk 

leek. De grens van subsidies en het proces waarmee we subsidies verstrekken was enigszins 

onduidelijk. De accountant heeft dit ook opgemerkt vandaar dat hier een aanpassing in is gedaan 

zodat we niet opnieuw een discussie met de accountant hierover krijgen. De belangrijkste wijziging 

heeft betrekking op de timing van de aanvragen. Als de verordening nu aangepast wordt, komt dit in 

het verslag van de accountant volgend jaar niet meer terug. 

 

Het voorstel Algemene subsidieverordening gemeente Tubbergen 2018 

wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2017. 

 

 

10. Jaarrekening gemeente Tubbergen 

 

Wethouder Vleerbos: hetgeen voorligt, is de jaarrekening gemeente Tubbergen 2016 waarbij, door de 

voorzitter van de auditcommissie, is aangegeven dat de verklaring en het verslag van de accountant 

ontbreekt. Aanstaande maandag voorafgaand aan de raadsvergadering wordt de auditcommissie 

bijgepraat over de bevindingen van de accountant. Net zoals vorig jaar is het sociaal domein het punt 

van discussie. In het sociaal domein zijn we afhankelijk van onze omgeving. Deze omgeving komt laat 

met haar verslagen en dat maakt dat de accountant ook laat tot conclusies kan komen.  

 

De voorzitter: voorafgaand aan deze vergadering is tijdens het Technisch Vragenuur een heldere 

presentatie gegeven en is er gelegenheid geweest tot het stellen van vragen. Hetgeen nu voorligt, is 

een stuk dat nog bijlagen behoeft.  

 

De heer Oude Luttikhuis: a.s. maandag heeft de auditcommissie overleg met de accountant. Als 

voorzitter verzorg ik een verslag in de raadsvergadering.  

 

De heer Lentferink: het stuk dat nu voorligt is een boekwerk van 162 pagina’s dat maakt het lezen op 

een Ipad lastig. Om het leesbaar te houden zou er een maximum aan het aantal pagina’s moeten 

zitten tot bijvoorbeeld 100 pagina’s. Is er een mogelijkheid om dit soort boekwerken op papier te 

ontvangen? 

De voorzitter vraagt of meer mensen deze ervaring delen. Het wordt als een aandachtspunt 

aangemerkt. 
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Het voorstel Jaarrekening gemeente Tubbergen wordt als bespreekstuk geagendeerd 

voor de raadsvergadering van 10 juli 2017. 

 

 

11. Jaarstukken 2016 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

 

Wethouder Vleerbos: de status van het voorstel is kennisnemen van de jaarstukken 2016 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. De bijbehorende controleverklaring van de accountant is met 

beperking over de inkoopcontracten. Daar bent u vanavond verder over geïnformeerd tijdens de 

presentatie inkoopbeleid.  

 

De heer Oude Luttikhuis: het studiefonds is het grootste deel aan gelden die wordt genoemd. Hoe 

concreet zijn de plannen hiervoor?  

De heer Mensink: voor een deel liggen er plannen. Hoe de verhoudingen liggen weet ik niet. Ik ga het 

nakijken en de vraag schriftelijk beantwoorden. 

 

Het voorstel Jaarstukken 2016 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt als 

bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2017. 

 

12. Sluiting 

 

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

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 september 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  

3. Wethouder De Witte Terugkoppeling over de 
effecten van aanvullend 
budget voor 
scholingstrajecten en 
ondersteuningstrajecten 
bij begeleiding van 
mensen naar de 
arbeidsmarkt  

Terugkoppeling vindt 
plaats na de zomer 
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