
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Samenleving en Bestuur,  
gehouden op dinsdag 31 oktober 2017. 
 

 
Voorzitter: 

Mevrouw A. Detert Oude Weme 

Griffier: 

Mevrouw M. Schreijer 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw J. Aalderink (CDA) De heer T. Vleerbos, wethouder 
De heer J. Droste (CDA) De heer R. de Witte, wethouder 
Mevrouw E. Veenhuis (CDA)  
De heer R. Paalhaar (CDA)  
De heer R. Heerts (CDA)  
De heer H. Lentferink (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw U. Bekhuis(Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw A. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw A. Schröder (Dorpen Centraal)  
De heer L. Oosterik (Dorpen Centraal)  
De heer H. Wessels (PvdA)  
  

  
  
Afwezig zijn de leden: Afwezig van het college: 

Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA) Burgemeester W. Haverkamp 
De heer G. Koopman (Gemeentebelangen/VVD) De heer E. Volmerink, wethouder 
Mevrouw Reinerink (CDA)  

De heer H. Oude Luttikhuis (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw I. Franke (PvdA)  
  
Plaats: Tijd: 

Raadszaal 19.30 – 19.45 uur 
  
  
 

1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat afwezig zijn mevrouw Blankenvoort, mevrouw 
Franke (vervanging door de heer Wessels), de heer Koopman (vervanging door mevrouw Bekhuis), 
mevrouw Reinerink en de heer Oude Luttikhuis. 
 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Hansté ontslag heeft genomen als commissielid Samenleving en 
Bestuur in verband met haar drukke werkzaamheden. 
. 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 17 oktober 2017 en actielijst 

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
Actielijst: 

Geen bijzonderheden. 
 

3. Mededelingen 

 Geen. 
 

4. Rondvraag 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

5. Informatie vanuit het college 

 Geen. 
 

6. Vaststellen Programmabegroting 2018 gemeente Tubbergen. 



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de 
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

De programmabegroting 2018 van de gemeente Tubbergen vast te stellen.  
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als Bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 november 
2017. 
 

7. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur 
 

 
 
Bijlage: Actielijst  
 

Openstaande acties: 
 

 
 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  

Mantelzorg 
compliment 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 

 

4. Burgemeester 
Haverkamp 
 

Plan van aanpak m.b.t. kamperen bij 
de boer (jongeren) 

Terugkoppeling 
vóór de 
zomervakantie 2018 

 

5. Burgemeester 
Haverkamp 

Contact opnemen met de 
dorpsraad n.a.v. de vraag of 
“De Spar” aangemerkt wordt 
als monument 

 

Contact geweest 
met de dorpsraad. 
M.n. belangrijk het 
“verhaal” levend te 
houden. In gesprek 
om de 
mogelijkheden 
hiervan te 
onderzoeken. 

Update in de 
vergadering van 
17 oktober 2017 

 
 
Afgehandelde acties: 
 

Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
ja/nee 

    

 
 
 
 
 
 


