
 

 

 

 

NOTULEN van de vergadering van Commissie Samenleving en Bestuur gehouden 
op dinsdag 6 december 2016 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,  
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, L.P. Stamsnieder,  
mw. E.A.S. Veenhuis, A.H.B. Plegt, mw. M.S.M. Blankenvoort,  
mw. I.M.B. Schlepers-Franke 
 

Op uitnodiging van 
de commissie tevens 
aanwezig: 

Wethouder T. Vleerbos, wethouder De Witte 

Afwezig z.k.g. J.M. Droste, R.J. Paalhaar, R.B.J. Heerts 
Afwezig m.k.g:  

 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

De voorzitter heet allen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
De heer Oude Luttikhuis heeft aangegeven iets later te zijn. 
 

2. Verslag van de vergadering van 15 november 2016 en actielijst 
 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Actielijst: 
Wethouder Vleerbos: 
Het voorstel m.b.t. het omwisselen van de afvalcontainers is behandeld in de commissie- en 
raadsvergadering. In het afvalbeleidsplan is opgenomen dat er een omwisselmoment komt m.b.t. de 
containers. Voor de inwoners is het omwisselen kosteloos. 
 

3. Mededelingen 
 

De voorzitter deelt mee dat de heren Droste, Heerts en Paalhaar afwezig zijn. 
 

4. Rondvraag 
 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

5. Informatie vanuit het college 
 

Wethouder De Witte geeft aan dat het overzicht m.b.t. de werkloosheidscijfers en 
bijstandsgerechtigden een afname laat zien. Deze afname is het resultaat van een aantal succesvolle 
reïntegratie-trajecten met perspectief op duurzaam werk.   
 

6. Muziekonderwijs nieuwe stijl  
 
De heer Lentferink: over de voortgang van het muziekonderwijs nieuwe stijl heeft de commissie in de 
vorige vergadering een goede uitleg gekregen. Om tot deze nieuwe opzet te komen heeft met name 
de Muziekfederatie de schouders onder dit project gezet. Gemeentebelangen/VVD juicht deze nieuwe 
opzet toe. We beseffen ons dat we veel dank verschuldigd zijn aan diegene die hieraan hebben 
meegewerkt en er nog steeds mee bezig zijn. Door deze inzet blijft de continuïteit van het 
muziekonderwijs gewaarborgd en voor iedereen toegankelijk. Dit klinkt Gemeentebelangen/VVD als 



  

 

muziek in de oren. 
 
Mevrouw Aalderink: het CDA sluit zicht helemaal aan bij de woorden van de heer Lentferink. Ook onze 
fractie is content met het muziekonderwijs nieuwe stijl. Alle lof voor de muziekfederatie, Kaliber en 
TOF voor de samenwerking. We wensen ze veel succes toe, maar zijn wel benieuwd wat de rol van 
de gemeente is hierin? 
 
De heer Oosterik: vorige week heeft de commissie goede uitleg gehad over de ontwikkelingen t.a.v. 
het muziekonderwijs. Hierbij hebben we gemerkt dat de partijen tevreden zijn over de ontwikkelingen. 
 
Mevrouw Franke: de fractie PvdA sluit zich ook aan bij de opmerkingen die gemaakt zijn en is van 
mening dat er goed werk is verricht door de organisaties. We hebben nog wel een tweetal vragen: 
De muziekverenigingen zorgen voor de harmonie en fanfare-instrumenten. Hoe zit het met kinderen 
die bijvoorbeeld gitaar of viool spelen? Biedt de muziekschool dezelfde cursussen aan als voorgaande 
jaren en tegen dezelfde tarieven? Betalen de leerlingen de tarieven voor de muzieklessen aan Kaliber 
en daarnaast ook nog een lidmaatschap aan de vereniging of is het een all-in tarief? 
 
Wethouder De Witte: allereerst ook de complimenten voor Kaliber en de Muziekfederatie dat ze op 
deze manier samen zijn opgetrokken in de ontwikkelingen In het land zijn er nog weinig die tot deze 
opzet zijn gekomen. De rol van de gemeente betreft de financiering en daarnaast heeft de gemeente 
een faciliterende rol gespeeld om de verschillende partijen bij elkaar brengen. We hebben mee- 
gediscussieerd en meegedacht in de nieuwe opzet. In de toekomst blijft de gemeente monitoren om 
o.a. de gelden te verantwoorden en bij te sturen daar waar nodig. 
Het streven is te komen tot een all-in tarief. Hier zijn de organisaties nog niet helemaal uit omdat ze 
nog te maken hebben met bestaande lidmaatschappen en kosten.  
In alle kernen worden de diverse muziekinstrumenten aangeboden. Dit wordt in het collectief 
georganiseerd. De tarieven zijn lager doordat de muziekverenigingen lessen gaan overnemen. 
Hierdoor gaan de vaste kosten omlaag. Richting de TOF ligt er nog een uitdaging. Er is een 
verankering maar er moeten nog een aantal stappen worden gezet.  
 

Het voorstel Muziekonderwijs nieuwe stijl wordt als hamerstuk geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 12 december 2016. 
 

 
7. Heroriëntatie bibliotheken Tubbergen. 
 

Presentatie door mevrouw ten Vergert en mevrouw Schlepers (kwartiermakers Arcon, in Albergen en 
Geesteren, de heer Nijkamp (werkgroep Albergen) en mevrouw Oliemulder (werkgroep Geesteren). 
De sheets zijn bij het verslag gevoegd. 

 
De heer Lentferink vraagt: wat is de boekwaarde van de panden? 
Wethouder De Witte antwoordt: de boekwaarde van beide panden is € 25.000,--. 

 
De heer Nijkamp, lid werkgroep Albergen licht toe: a.s. donderdag worden de 1

e
 plannen 

gepresenteerd. We willen een optie neerzetten dat de haal- en breng functie vanuit de SBT blijft 
bestaan. Het Kulturhus staat open voor samenwerking. Vraag daarbij is nog wel hoe kunnen we 
dingen met elkaar kortsluiten. Het achterstallig onderhoud aan het pand is een te nemen hobbel.  Het 
ligt aan de gemeente hoe daadkrachtig ze zijn om bij te dragen aan het herstel hiervan. De tijd dringt, 
de sluiting van de bibliotheek is op 15 december a.s. Ik ben enorm voorstander om de bibliotheek in 
Albergen open te houden en we worden hierbij goed ondersteund door Arcon. 

 
De heer Stamsnieder vraagt: is het achterstallig onderhoud verwijtbaar? 
De heer Nijkamp antwoordt: vorige week is er overleg geweest met de bibliotheek Tubbergen. Hierbij 
is aangegeven dat er wel onderhoud is gedaan maar dat de financiën beperkt zijn. Van binnen ziet het 
pand er goed uit maar buiten is er veel achterstallig onderhoud: de kozijnen zijn rot, en het dak lekt. Er 
is overleg gaande met de gemeente en de bibliotheek Tubbergen om tot een oplossing te komen. 

 
De heer Oosterik vraagt: stel dat de panden per 1 juli overgaan dan moet er op dat moment geld  
worden gegenereerd en een verdienmodel worden toegepast.  



  

 

 Dit mag niet een commercieel belang zijn. Dan zou men eventueel de ruimte beschikbaar moeten 
stellen voor verhuur om op deze manier geld te generen? Stel de plannen gaan niet door, wat gebeurt 
er dan met de panden? 
Mevrouw ten Vergert: dan blijven de panden in eigendom van de SBT. 
De heer Schoonderbeek: verhuur met een sociaal economische link is een mogelijkheid, puur 
commercieel is uitgesloten. Men zou kunnen denken aan een vorm in de dagbesteding, bijvoorbeeld 
een lunchroom die gerund wordt door mensen met een verstandelijke beperking en afstand tot de 
arbeidsmarkt.  

 
De heer Oosterik vraagt: wordt dan op termijn een vereniging of stichting eigenaar? 
Wethouder De Witte: de plannen moeten goed onderbouwd worden en vandaar deze aanpak om te 
bezien welke functies passen om een verdienmodel te creëren. Bekeken wordt welke functies zijn aan 
te passen of toe te voegen om een multifunctionele ruimte te creëren voor ontmoeting en niet alleen 
een bibliotheekfunctie. Daarnaast is duidelijk geworden dat Albergen te veel maatschappelijk 
vastgoed heeft. Met dit gegeven kun je verschillende dingen doen. Men kan fors investeren in het 
Kulturhus om multifunctionaliteit te creëren of nadenken over andere locaties die daarvoor in 
aanmerking kunnen komen. De discussie is in gang gezet en onderzoek is gaande.  

 
De heer Plegt: het is fraai als men het pand in eigendom krijgt, maar als men een verdienmodel moet 
vinden en daarnaast nog achterstallig onderhoud moet plegen, dat maakt het wel lastiger. 
Wethouder De Witte: in de gesprekken heb ik gemerkt dat de panden in het verleden gegund zijn aan 
de bibliotheek Tubbergen. Er zit veel eigen werk in. In beide dorpen is aangegeven dat er belang is bij 
de panden om er een eigen invulling aan te geven. Het is reëel om zowel Geesteren als Albergen de 
ruimte te geven hier iets te gaan ontwikkelen. Aan de andere kant een verdienmodel creëer je niet in 
een hele korte periode. Daarom bieden we Arcon en de kwartiermakers voorbeelden van andere 
gebieden en kernen die het op hun eigen manier doen en een geweldig verdienmodel hebben.  

 
Mevrouw Schlepers merkt op dat het achterstallig onderhoud alleen voor het pand in Albergen van 
toepassing is en niet voor Geesteren. 

 
Mevrouw ten Vergert: voor de kern Albergen is niet het doel het behoud van het pand maar het 
behoud van de functie bibliotheek voor de gemeenschap. Mocht blijken dat het pand niet bruikbaar is 
dan wordt gekeken naar een andere locatie om de functie te behouden. 

 
Wethouder De Witte: de commissieleden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de 
commissievergadering en middels raadsbieven.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de presentatie en wenst ze succes in het verdere traject. 
 

Het voorstel Heroriëntatie bibliotheken Tubbergen wordt als hamerstuk geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 12 december 2016 

 
 

8. Vaststellen belastingverordeningen 2017 

Wethouder Vleerbos: eind vorige week heeft u een raadsbrief ontvangen met een vergelijkingstabel 
voor de leges.  Inmiddels is de lijst verder gecomprimeerd. Het betreft twee redactionele wijzigingen, 
naar aanleiding van jurisprudentie in het verleden. Daarnaast betreft het één grote wijziging t.a.v. de 
leges van het kwaliteitsteam. De leges v.w.b. het kwaliteitsteam € 250,-- lijkt nieuw maar is vorig jaar 
ook opgenomen in de verordening. Het enige dat is gewijzigd is de cumulatie van aanvragen. Deze 
had er vorig jaar ook al in moeten staan. Indien nodig wordt de informatie nader in een raadsbrief 
verwoord.  
Bij de toelichting op de actielijst heb ik aangegeven dat v.w.b. de leges bij een groot plan een 
raadsbrief met meer informatie wordt verstuurd. In de begroting is aangegeven dat voor het reduceren 
van de regeldruk de leges nog tegen het licht worden gehouden. Er zijn twee grote uitdagingen op dit 
gebied: 

 Bij grote aanvragen die bijvoorbeeld 10 á 20 jaar verstrijken, moeten de leges ineens betaald 
worden voor het gehele plan. Dat is een nadeel in het huidige systeem. 

 In het geval van een kleine aanvraag wordt het volledige tarief berekend.  



  

 

Onderzocht wordt of het mogelijk is hiervoor een soort “veegplan” te maken waarbij we verschillende 
aanvragen in één keer meenemen. Stel dat de aanvrager het meteen geregeld wil hebben dan betaalt 
hij het volledige tarief. Wacht de aanvrager daarentegen bijvoorbeeld een half jaar om mee te gaan in 
de grote aanvraag dan kan dit mogelijk tegen een gereduceerd tarief. Deze plannen worden verder 
uitgewerkt en worden meegenomen in de begroting 2017.  

  
De heer Oude Luttikhuis vraagt: het uitgangsprincipe bij het berekenen van de leges is 
kostendekkendheid, gaat dan het gemiddelde omhoog? 
Wethouder Vleerbos: dat is de reden dat we het gehele plan willen bekijken. De kostendekkendheid 
van leges blijft gelijk. Als de aanvragen van een “groepje” plannen in één keer afgehandeld kunnen 
worden, leidt dit in het proces tot minder handelingen. Men hoeft bijvoorbeeld het plan maar één keer 
ter inzage te leggen. Op deze wijze werkt men kostenbesparend. Daarmee is de verwachting dat we 
de inwoners tegemoet komen. Het plan komt in de loop van volgend jaar voor te liggen aan de 
gemeenteraad. Bovenstaande is te vinden in de begroting onder: actualiseren van 
bestemmingsplannen (Pepperflow). 

 
Mevrouw Reinerink: de Gemeente Cranendonck gaat voor vrijwilligers gratis VOG’s verstrekken. De 
gemeente Tubbergen heeft in de afgelopen periode 20 VOG’s verstrekt aan vrijwilligers. Het is 
onduidelijk voor welke vrijwilligers dit is geweest en of deze te declareren zijn. Kan de gemeente hier 
ook iets in gaan betekenen? 
Wethouder Vleerbos: de opdracht voor het verstrekken van een VOG is nu kostendekkendheid. Als de 
raad vraagt om de VOG gratis verstrekken, dan moeten we deze kosten op een andere plek 
doorbelasten. Dit is aan u als gemeenteraad. 

 
De voorzitter vraagt of de commissieleden een nieuw voorstel willen ontvangen na de uitleg van de 
wethouder m.b.t. de wijzigingen in het voorstel en de bijlage in gecomprimeerde vorm?  
De commissieleden zijn van mening dat de uitleg duidelijk is geweest en hebben geen behoefte aan 
een gewijzigd voorstel. 

 
Het voorstel Belastingverordeningen 2017 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 12 december 2016 

 
 
9.  Vaststellen verordening Onroerende Zaakbelastingen 2017 
Hamerstuk 
 
Het voorstel verordening Onroerende Zaakbelastingen 2017 wordt als hamerstuk 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december 2016 

 
  
10. Vaststellen van de financiële verordening. 

 Het voorstel vaststellen van de financiële verordening wordt als hamerstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december 2016. 
 
 
11. Vaststellen van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp en 
wijzigen beleidsplan Omzien naar Elkaar 

 
Wethouder Vleerbos licht de wijziging van de verordening toe: de inkoop voor de 
maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdwet voor 2017 is gedaan. Bij de juridische toets bleek dat een 
aantal verordeningen niet zijn aangepast aan het bestek. Hierop moest de verordening worden 
aangepast, zorgvuldigheid in dit soort zaken is noodzakelijk. Dat is de reden dat het raadsvoorstel aan 
u voorligt. 

 
Het voorstel Vaststellen van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, 
Jeugdhulp en wijzigen beleidsplan Omzien naar Elkaar wordt als hamerstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december 2016. 

 
 



  

 

12. Sluiting 
 

De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vastgesteld in de vergadering van 6 december 2016. 
 
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  

Raadsvoorstel 
januari 2017 

Update in de 
vergadering van 15 
november  

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) 

Wethouder 
informeert de 
commissieleden 
middels een 
raadsbrief 

Update in de 
vergadering van 15 
november  

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

 Agendapunt cie. 
RE 14/11 
/raad 28/11 

 



Welkom 

Heroriëntatie Bibliotheek Albergen 
en Geesteren 

6 december 2016 



Proces vanaf besluit heroriëntatie  

1. Onderzoeksfase: 

1. Feitenonderzoek 

2. Bijeenkomsten in de dorpen 

3. Vormgeven werkgroepen  

2. Uitvoering werkgroepen 



Startpunt werkgroepen 

- Vestigingen SBT sluiten 

- Gemeente stelt geld beschikbaar voor het creëren en 

ontwikkelen van nieuwe invulling in het pand  

- Gemeente betaalt de kosten pand tot 1-7-’17  

- SBT schenkt de inventaris en SBT draagt het pand over 

aan gemeente tegen boekwaarde (voorwaarde: pand 

krijgt maatschappelijke functie) 

- Gemeente faciliteert een kwartiermaker 

 

 



Kans  

- Pand kan behouden blijven wat bijdraagt 

aan ontmoeting en leefbaarheid 

 

- Bibliotheekfunctie blijft in het dorp 

 

- Het pand kan multifunctioneel gebruikt 

worden 



Beslismomenten  

10 november 

31 december 

31 maart 

 

 



 Perspectief 

 

- De gemeenschap is betrokken  

- De gemeenschap komt met een plan voor de 

(nieuwe) maatschappelijke invulling van het pand 

- De gemeenschap komt met een plan voor de 

voortzetting van de bibliotheekfunctie in het dorp; 

- De plannen geven inzicht in wat het dorp wil en hoe 

ze dit organiseert en financiert op de lange termijn 

 

 

 



Werkgroep Albergen  

- 10 nov. is de werkgroep gevormd: 11 inwoners en de 

buurtman Hans Morsink, kwartiermaker Anne ten 

Vergert (Arcon). 

- 17 nov. Eerste vergadering werkgroep. 

- 3 subgroepen gaan aan de slag: 

1. Waarom zou de gemeenschap het pand en/of inventaris behouden?  

       Is hier draagvlak voor vanuit de gemeenschap? 

2.    Welke exploitatievraagstukken liggen er? 

3.    Hoe kan de bibliotheek voortgezet worden van 1 januari tot 1 juli? 

-   8 dec. Tweede werkgroep vergadering. 

 

 

 

 



Werkgroep Geesteren 

- 9 nov. Werkgroep gevormd 

9 inwoners, 1 leerkracht en kwartiermaker Ria Schlepers (Arcon) 
 

- 15 nov. en 22 nov. Eerste en tweede vergadering  

Taak- en rolverdeling gemaakt. In subgroepen aan de slag met: 

 1.  Exploitatievraagstuk? 

 2.  Oriëntatie alternatieven voor de bibliotheekfunctie 

 en invulling pand. Bezoek Hoonhorst o.a. 

 3. Praktische regelzaken voortzetting bibliotheek na 16.12. 
 

- 6 december derde vergadering werkgroep 

 



Rol Kwartiermaker 

Werkgroepen begeleiden in het proces. 

Contacten leggen met stakeholders 

Verbinden met externe organisaties 

Hulp bieden bij het zoeken van 

benodigde informatie 



Vragen? 


