
 

 

 

NOTULEN van de vergadering van Commissie Samenleving en Bestuur gehouden 
op dinsdag 12 september 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. M.S.M. Blankenvoort, mw. A.E.P. Olde Olthof, 
L.W. Oosterik, H.B.J. Oude Luttikhuis, H.J. Booijink, J.M. Droste,   
H.H.W. Lentferink, R.B.J. Heerts, A.H.B. Plegt, mw. E.A.S. Veenhuis,  
R.J. Paalhaar, mw. K.A.M. Reinerink, mw. I.M.B. Schlepers-Franke 

Op uitnodiging van 
de commissie tevens 
aanwezig: 

Burgemeester W.A.M. Haverkamp-Wenker, wethouder T. Vleerbos,  
 

Afwezig z.k.g.  
Afwezig m.k.g: G.H.P. Koopman, L.P. Stamsnieder, mw. M.A. Hanste-Kamphuis 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De voorzitter heet allen van harte welkom en deelt mee dat afwezig zijn mevrouw Hansté, de heer 

Stamsnieder en de heer Koopman.  

Verder is afwezig wethouder De Witte. Dit kan van invloed zijn op het behandelen van de 

agendapunten. Mochten er vragen zijn specifiek voor wethouder De Witte dan is het mogelijk deze via 

de commissiegriffier te stellen. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

2. Verslag van de vergadering van 4 juli 2017 en actielijst 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Actielijst: 

Geen wijzigingen.  

 

 

3. Mededelingen 

 

Geen. 

 

 

4. Rondvraag 

 

Mevrouw Reinerink: op dit moment draait de musical “Het verzet kraakt”. Hierin wordt gememoreerd 

aan de Spar (voormalig cafe Frielink). Inwoners hebben gevraagd of de De Spar ook aangemerkt 

wordt als monumentaal pand nu het zoveel tongen los maakt?  

Burgemeester Haverkamp: de vraag is mij niet bekend. De mensen die deze vraag hebben zou ik 

graag spreken om de overwegingen en redenen hierbij te horen. De familie Frielink waar de plannen 

zijn beraamd en de heemkundevereniging Harbrinkhoek zijn uitgenodigd om een voorstelling van “Het 

Verzet kraakt” bij te wonen samen met de veteranen. 

 

Mevrouw Reinerink: deze vraag is door de dorpsraad gesteld.  

Burgemeester Haverkamp zegt toe contact op te nemen met de dorpsraad en navraag te doen. 
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De heer Plegt: we hebben het al vaker gehad over gratis wifi in de dorpskernen. In de media lees ik 

dat de Europese Unie middelen vrij maakt voor gratis wifi in dorpskernen. Ik zou graag de status 

weten hoever we hier mee zijn?  

Mevrouw Menderink (ambtelijke ondersteuning en contactpersoon ondernemers): De ondernemers 

zijn aan zet. Voor de vakantie hebben we nog aangekaart hoe ver ze er mee zijn. Hierbij is door de 

ondernemers aangegeven dat ze er op terug komen op het moment er behoefte is aan gratis wifi. 

Mevrouw Menderink neemt de informatie mee naar de ondernemers. 

 

Mevrouw Reinerink: t.a.v. het kamperen bij de boer voor jongeren. Het college is op bezoek geweest 

en heeft gesprekken gehad. Wat is de status en wat zijn de bevindingen? 

Burgemeester Haverkamp: er zijn meer dan 60 groepen die zich gemeld hebben. Aan het begin van 

de zomer hebben we gesprekken gevoerd met de jongeren. Het is mooi dat er een goede 

wisselwerking was van waar moet je nu op letten, wat is belangrijk, social media wat betekent dat? Er 

was een goed Whats App-contact met de verschillende groepen en de handhaver. Wanneer er iets 

was hadden de jongeren de mogelijkheid de handhaver te bereiken. Bij een aantal groepen is het 

college op bezoek geweest met een ontbijt. Hierbij zagen we dat de eigenaar van de grond een 

belangrijke rol vervulde: leuk je mag hier kamperen maar geen alcohol en bij een aantal 

meidengroepen ook geen jongens. Zo waren er ook een aantal groepen waar we zorg over hadden 

m.n. het gebruik van veel alcohol en een groep waar een meisje brandwonden heeeft opgelopen. Met 

die groepen hebben we een gesprek gevoerd over wat betekent het nu als je veel alcohol gebruikt. 

Het is heel mooi aan de jeugd in Tubbergen dat ze zo open en eerlijk zijn over hoeveel drink je en wat 

vinden de ouders daarvan. Het college is wel geschrokken van enkele groepen die veel alcohol 

gebruiken. We kijken met de jongeren, ouders en de grondeigenaar waar gekampeerd wordt hoe 

komen we tot een leuk feestje maar wel alles met mate. We kijken naar ervaringen elders in het land 

om het op een goede manier veilig en gezond te laten zijn. We proberen een goede manier te vinden 

om het op te pakken en de deskundigheid van verschillende organisaties hierbij te betrekken. 

 

Mevrouw Reinerink: is hiervoor al een tijdspad uitgezet? 

Burgemeester Haverkamp: de voorbereiding voor volgend jaar moet goed zijn en vóór de 

zomervakantie vindt terugkoppeling plaats over de aanpak. 

 

Mevrouw Reinerink: een compliment voor het college voor de aanpak hierin. Deze heeft veel goodwill 

gekweekt. 

 

 

5. Informatie vanuit het college 

 

De heer Lentferink: de cijfers m.b.t. het werkloosheidsoverzicht laat t.a.v. de WWB een stijging van  

10 procent zien. Is hier een verklaring voor? 

Mevrouw Vetketel (ambtelijke ondersteuning): de stijging komt door de doelgroep schoolverlaters die 

een aanvraag hebben gedaan voor bijstand. Daarnaast is de reden dat de halfjaar contracten voor het 

seizoenswerk niet werden verlengd en een deel van deze mensen doen een beroep op de WWB. 

 

 

6. Presentatie Politie Noord Oost Twente 

 

De heer Baveld en de heer Donkers verzorgen een presentatie. De sheets zijn als bijlage bij het 

verslag gevoegd. 

 

Burgemeester Haverkamp: voor de presentatie zijn aanwezig de heer  Donkers, operationeel expert 

voor Tubbergen en de heer Baveld teamleider voor het team NoordOost Twente. Deze heren zorgen 

er voor dat we als onderdeel van NoordOost Twente een veilige omgeving hebben.   
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De heer Oosterik: heeft de verbouwing in Oldenzaal en het tijdelijk verblijf in Hengelo consequenties 

voor de aanrijtijden? 

De heer Donkers: de rijtijd van Oldenzaal – Tubbergen is nagenoeg gelijk aan de tijd van Hengelo 

naar Tubbergen. Dit heeft geen consequenties. 

 

De heer Oosterik: waar wordt de meeste uren aan besteed in Tubbergen 

De heer Donkers: m.n. het wijkgericht werken is tijdrovend, de burenruzies, de bemiddelingen. In uren 

is het lastig uit te drukken waar de meeste capaciteit in gaat zitten. Door één auto wordt bijvoorbeeld 

elk dorp en elk gebied dagelijks aangedaan.  

De heer Baveld: het feit dat we er moeten zijn en minimaal 3 á 4 auto’s dagelijks op de weg moeten 

hebben kost gewoonweg veel capaciteit.  

 

Mevrouw Reinerink: t.a.v. de terugbelactie kan ik me voorstellen dat mensen schrikken op het moment 

dat de politie belt. In de communicatie moet dit duidelijk aangegeven worden. 

De heer Donkers: in de praktijk valt dit mee. Een melding is al een ingang en daar gaat het gesprek in 

eerste instantie over en daarna wordt de mensen gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. 

 

De heer Baveld: via facebook is de bevolking gevraagd een reactie te geven op: “wat wil jij dat wij 

doen in 2018” om dit mee te nemen in het jaarwerkplan voor volgend jaar. In NO Twente heeft de 

politie een jaarwerkplan dat in de driehoek wordt vastgesteld. Elke gemeente in NO Twente heeft een 

eigen jaarwerkplan en dat is uniek in Nederland 

 

Burgemeester Haverkamp: als er onderwerpen zijn die u als fractie belangrijk vindt om mee te nemen 

in het jaarwerkplan van de politie vraag ik u die aan mij kenbaar te maken dan worden deze 

meegenomen. 

 

Mevrouw Reinerink: wat zijn de ontwikkelingen t.a.v. de  webcam? 

De heer Donkers: als basisteam zijn we hierbij nauw bij betrokken. Alle monitoren voor NoordOost zijn 

aangesloten. Social media wordt 24 uur gevolgd en uitgezet. Veel vragen komen via social media 

binnen.  

 

De heer Plegt: hoe gaat het met meldingen van ouderen die minder gebruik maken van social media? 

De heer Donkers: daar zijn andere mogelijkheden voor we kunnen bijvoorbeeld bij mensen langsgaan 

om een melding op te nemen. De ouderen bellen en dan komt het ook bij ons terecht. 

 

De heer Oosterik: wat is de status van het project veilig wonen/personenalarmering? 

De heer Donkers: het project draait en er wordt gebruik van gemaakt. Binnen Tubbergen zijn er 

afspraken gemaakt met de alarmopvolgers. 

 

De burgemeester dankt de heren voor hun inbreng en geeft aan blij te zijn met het team en de manier 

waarop ze het op onze schaal laten aansluiten bij de samenleving. Daarmee lopen we voorop hoe het 

past bij de Tubbergse dorpen en samenleving en de korte lijnen die we hebben. Ik hoop dat we dit zo 

houden. 

 

 

 7. Zienswijzeprocedure Regio Twente 

 

Mevrouw Reinerink: het voorstel geeft aan dat wij één euro extra gaan betalen voor extra profilering 

en promotie. Betekent dat we dan 8,50 i.p.v. 7,50 gaan betalen? 

De heer Hoitink (ambtelijke ondersteuning): de bedragen die u noemt zijn de bedragen die 

beschikbaar komen voor de agenda voor Twente. Bij de discussie de Agenda voor Twente is gezegd 

ga niet focussen op teveel terreinen. Daarvan is toen gezegd, je zou recreatie/vrijetijdeconomie niet 

mee moeten nemen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het thema Landbouw. Men vind vanuit 
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Tubbergen dat er toch aandacht moet zijn voor recreatie/toerisme. Hiermee is in de begroting al 

rekening mee gehouden. De euro die nu genoemd wordt, komt niet bovenop de 7,50 maar is voor 

2018 al beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2017. Voor de jaren daarna 

moet er wel extra geld beschikbaar worden gesteld.  Het is 7,50 voor de agenda voor Twente en 1 

euro voor het beleidsterrein toerisme. 

Het is onderdeel van de vaste gemeentelijke bijdrage aan de regio. Voor het eerste jaar is die 

opgenomen in de begroting. 

 

Mevrouw Reinerink: dan gaan we een bedrag aan de Regio Twente betalen voor toerisme en binnen 

de gemeente Tubbergen stellen we ook geld beschikbaar voor de toeristische sector? 

De heer Hoitink: de euro is specifiek voor het toeristisch vermarkten van Twente. Daarvan is gezegd 

dat we dat belangrijk vinden om Twente goed op de kaart te zetten. Het gaat onderdeel worden van 

de reguliere bijdrage aan de regio.  

Mevrouw Reinerink: heeft dit ook gevolgen voor de lastenverzwaring van de burger? 

De heer Hoitink: voor het 1
e
 jaar niet, de jaren daarna blijft het afhankelijk van de keuzes die gemaakt 

worden bij de begroting. 

 

De heer Oude Luttikhuis: enige tijd geleden is er bij de regio vanuit de gemeenten een taakstelling 

neergelegd. Is er nog aandacht voor de destijds ingezette vermindering van budgetten? 

Wethouder Vleerbos: er is zeker aandacht voor. Er lopen nog 2 á 3 actiepunten uit de oorspronkelijke 

punten zoals bijvoorbeeld de huisvestingscomponent.  

De agenda voor Twente heeft de bedoeling zich te focussen op techniek. Dat is dan ook de reden dat 

toerisme hier niet bij zit. Het profileren van Twente moet je gezamenlijk doen, daarom zijn we van 

mening dat de euro die in de vorige Agenda van Twente zat moet doorlopen. Niet in de Agenda voor 

Twente maar binnen de reguliere middelen. 

 

De heer Oosterik: de fractie Dorpen Centraal neemt het voorstel mee terug in de fractie voor 

fractieberaad. 

 
Het voorstel zienswijzeprocedure Regio Twente wordt als bespreekstuk geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 25 september 2017 

 

 

8. Wijziging verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag 

gemeente Tubbergen  

 

Mevrouw Aalderink: het is een mooie regeling, maar hoe komt het dat er zo weinig gebruik van wordt 
gemaakt? Is het onbekendheid bij de mensen of lastig om aan te vragen? 

Mevrouw Vetketel: regionaal is het een tendens dat er weinig gebruikt van wordt gemaakt. Er zijn 
acties op ingezet om meer bekendheid te geven aan de regeling zodat de doelgroep er gebruik van 
gaat maken en hen de mogelijkheid te bieden tot hun 21

e
 jaar op school te blijven. Het is tevens een 

stimulans om mensen hun opleiding te laten voltooien.  

 

Mevrouw Aalderink: gaat de communicatie op een andere manier vorm krijgen? 

Mevrouw Vetketel: op het moment de raad akkoord is met het voorstel gaat de communicatie op 
scholen starten. 

 

De heer Plegt: hoe weet men überhaupt dat er een doelgroep is die er gebruik van gaat maken. 

Mevrouw Vetketel: de informatie gaat via de scholen, de decanen ontvangen de informatie. We 
kunnen de doelgroep niet persoonlijk benaderen. 
 

Het voorstel wijziging verordening individuele inkomenstoeslag en individuele 
studietoeslag gemeente Tubbergen wordt als hamerstuk geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 25 september 2017 
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9.  Innovatie hub Tubbergen 

 

Mevrouw Veenhuis: in het voorstel is aangegeven dat de gemeente de 1
e
  drie jaar een financiële 

bijdrage levert, is dat de subsidie waarover geschreven wordt, of is er sprake van twee geldstromen?  

Wat is de rol van de gemeente in het hub behalve de financiering?  

Innovatie wordt opgezet samen met het Saxion, kan het breder uitgezet worden naar bijvoorbeeld het 

ROC en UT?  

In eerste instantie wordt gesproken over drie bedrijven kan dit uitgebreid worden naar meer bedrijven 

en hoe gaat dit in zijn werk?  

Zijn Mans en de BGT betrokken bij de oprichting van de hub?  

Hoe wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de voortgang? 

Mevrouw Menderink (ambtelijke ondersteuning): als gemeente leveren we een financiële bijdrage in 

de vorm van een subsidie. Economie en werkgelegenheid staan niet specifiek in de ASV genoemd 

vandaar dat gekozen is voor deze constructie.  

 

De heer Oude Luttikhuis: wethouder De Witte heeft in het verleden een voorstel gedaan inzake 

werkgelegenheid, opleiding in de regio en het binden van deze mensen aan de regio. Komt de 

bijdrage uit dat budget?  

Mevrouw Menderink: het is mij niet bekend dat het in het verleden zo bestempeld is. Het is wel 

opgenomen in het raadsperspectief. Destijds stond het opgenomen o.a. voor starters.  

 

De heer Oude Luttikhuis: er waren drie onderdelen die werden gefinancierd uit een 

werkgelegenheidsproject. Daarvan heeft de wethouder drie bestemmingen aangegeven die uit de 

balans gefinancierd worden. Is dit hetzelfde budget waar nu over gesproken wordt? 

Mevrouw Menderink neemt de vraag mee terug en deze wordt schriftelijk beantwoord. 

 

Mevrouw Menderink: in gesprekken met de Tubbergse ondernemers wordt regelmatig aangegeven 

dat ze moeilijk bij de diverse onderwijsinstellingen binnen komen. In Varsseveld blijkt de innovatie hub 

een goed middel om deze verbinding tot stand te brengen.   

 

Mevrouw Veenhuis: houdt de rol van de gemeente op na verloop van tijd? 

Mevrouw Menderink: in principe is de gemeente betrokken bij het opstarten en levert drie jaar een 

financiële bijdrage. Daarna moet de hub zelfredzaam zijn.  

Het is breder dan alleen het Saxion, MBO+, HBO, universitair. Ook het ROC wordt meegenomen. 

De BGT is betrokken en krijgt een soort adviesrol, met Mans gaan we daarover nog in gesprek.  

Waar voor gewaakt moet worden is dat er niet teveel bedrijven in één hub zitten. De bedrijven moeten 

regelmatig in overleg met elkaar, als er teveel bedrijven in één hub zitten wordt dat lastig. Als er meer 

animo is vanuit de bedrijven is het mogelijk om meerdere hub’s op te starten. 

Wethouder De Witte zal regelmatig een terugkoppeling geven over de voortgang van de hub in de 

commissie. 

 

De heer Plegt: in september 2017 wordt gestart bij positieve besluitvorming door de gemeenteraad op 

25 september. Is dit mogelijk op zo’n korte termijn?  

Mevrouw Menderink: het is de bedoeling om in februari de 1
e
 studenten bij de bedrijven te hebben. 

Zodra de gemeenteraad positief besluit gaan we aan de slag om goede studenten te krijgen. Met de 

hub manager is inmiddels voorzichtig contact gelegd.  

 

De heer Plegt: als in de toekomst meerdere hub’s opgestart worden ga ik er vanuit dat deze 

gefinancierd worden vanuit de bedrijven zelf? Kleinere bedrijven hebben dan moeite met de 

financiering? 

Mevrouw Menderink: in Varsseveld is de hub 7 á 8 jaar operationeel. In die periode zijn er 100 
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studenten ondergebracht waarvan een substantieel deel er nu ook daadwerkelijk werkzaam is. De 

Achterhoek en de bedrijven die daar gevestigd zijn worden door de hub bekender bij de studenten.  

 

De heer Plegt: gaat het hier om grote bedrijven of zitten er ook kleinere bedrijven bij tot zo’n 10 

werknemers? 

Mevrouw Menderink: ik weet niet hoe groot de bedrijven zijn in de diverse hub’s in Varsseveld maar 

bijvoorbeeld de fietsfabrikant is niet zo’n groot bedrijf. De bedrijven die in Tubbergen mee gaan doen 

zijn ook geen megagrote bedrijven. 

 

De heer Plegt: kunnen bijvoorbeeld kleine bedrijven en starters dit financieren of moet de gemeente 

dan op termijn weer bijspringen? 

Mevrouw Menderink: een klein bedrijf uit Varsseveld heeft aangegeven het met de kennis die ze nu 

hebben de hub zelfstandig op te starten. 

 

De heer Oosterik: de fractie DC neemt het voorstel mee terug in de fractie en zal eventuele 

aanvullende vragen schriftelijk stellen. 

 

Het voorstel Innovatie hub Tubbergen wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 25 september 2017. 

 

 

10. Sluiting 

 

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

Vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 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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4. Burgemeester 
Haverkamp 

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

Terugkoppeling voor 
de zomervakantie 
2018 

 

5. Burgemeester 
Haverkamp 

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

  

6. Wethouder De Witte Vraag van dhr. Oude 
Luttikhuis m.b.t. 
financiering hub 

 Beantwoord 

 



Presentatie Team 

Tubbergen 
12 september 2017 

 



1. Inspanningen 2017 

2. Aanrijtijden 

3. Terugbelactie 

4. Inspanningen 2018 



 



Inspanningen 2017 
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  Aanrijtijden  

Maandelijks presenteren van de cijfers 



Terugbelactie 

1. Aangevers/ Melders 

2. Inhoudelijk over de zaak 

3. Extra vragen 

4. Resultaten 



Inspanningen 2018 

1. Evaluatie 2017 

2. Terugbelactie 

3. Input team 

4. Input bestuur 



Einde 
Vragen? 


