
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Samenleving en Bestuur,  
gehouden op dinsdag 17 oktober 2017. 
 

 
Voorzitter: 

Mevrouw A. Detert Oude Weme 

Griffier: 

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

Mevrouw K. Reinerink (CDA) Mevrouw Haverkamp, burgemeester 
Mevrouw J. Aalderink (CDA) De heer T. Vleerbos, wethouder 
De heer J. Droste (CDA) De heer R. de Witte, wethouder 
De heer R. Booijink (CDA)  
Mevrouw E. Veenhuis (CDA)  
Mevrouw H. Berning (CDA)  
De heer R. Heerts (CDA)  
De heer G. Koopman (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Lentferink (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Oude Luttikhuis (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw A. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw A. Schröder (Dorpen Centraal)  

De heer L. Oosterik (Dorpen Centraal)  
Mevrouw I. Franke (PvdA)  
De heer H. Wessels (PvdA)  
  
Afwezig zijn de leden: Afwezig van het college: 

Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA) De heer E. Volmerink, wethouder 
Mevrouw M. Hansté (CDA)  
De heer R. Paalhaar (CDA)  
  
Plaats: Tijd: 

Raadszaal 19.45 – 21.48 uur 
  
 

1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat afwezig zijn mevrouw Blankenvoort (vervanging 
door dhr. Wessels, mevrouw Hansté (vervanging door dhr. Booijink, de heer Paalhaar (vervanging door 
mevrouw Berning). 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van verslag van de vergadering van 11 september 2017 en actielijst 

 Besluit: 

Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
Actielijst: 
N.a.v. actiepunt: De Spar Harbrinkhoek mevrouw Reinerink vraagt naar de stand van zaken. 

Beantwoording door de burgemeester. 
De heer Oude Luttikhuis reageert op deze vraag. 
 

Zie bijlage. 
 

3. Mededelingen 

 Geen. 
 

4. Rondvraag 

 Mevrouw Aalderink: Jeugdbescherming Overijssel. 
Beantwoording door wethouder Vleerbos. Binnenkort ontvangen de raad- en commissieleden een 
raadsbrief m.b.t dit onderwerp. 
 
 

5. Informatie vanuit het college 
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 Wethouder De Witte geeft een toelichting op het overzicht werkloosheid. 
 
 

6. Beschikbaar stellen subsidie voor House of Innovation en Inspiration 

 Presentatie: 

Mevrouw Kemna (aanwezig namens de stuurgroep House of Innovation en Inspiration) verzorgt een 
presentatie ter toelichting op het raadsvoorstel. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

Een subsidie beschikbaar te stellen van €35.000 voor House of Innovation en Inspiration (HOII) Vasse 
vanuit Mijn Dorp 2030. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als Bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 oktober 2017. 
 

7. Vervolg Aandeelhoudersstrategie Twence 

 Burgemeester Haverkamp geeft een toelichting op het raadsvoorstel. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college van 10 oktober 2017 om tijdens de 
Algemene vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2017 aan te geven dat 

 De gemeente Tubbergen kiest voor scenario 3 te weten het aandeelhouderschap te  
continueren, Twence in te zetten als duurzaamheidsbevorderaar en het gewone 
aandeelhouderschap van Münster mogelijk te maken. 

 De gemeente Tubbergen instemt met de voorstellen die vanuit de verschillende werkgroepen 
worden gedaan met dien verstande dat: 

 De gemeente Tubbergen aandacht vraagt voor een stringente naleving van de 
“rendementscriteria duurzame investeringen”  

 Geen wensen en bedenkingen in te dienen. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als Bespreekstuk voor de raadsvergadering van 30 oktober 2017 
 

8. Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en Verordening Jeugdhulp. 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

Wij stellen uw raad voor te besluiten tot vaststelling van een gewijzigde Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2017 en een gewijzigde Verordening jeugdhulp 2017. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als Hamerstuk voor de raadsvergadering van 30 oktober 2017. 
 

9. Adviesaanvraag Commissariaat voor de Media inzake lokale publieke omroep 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

Wij stellen uw raad voor te besluiten: aan het Commissariaat voor de Media als volgt te adviseren: dat 
de Stichting RTV Noordoost Twente voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008 om aangewezen te 
worden als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de 
gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen 
 
Openstaande vragen: 
Vragen van de heer Oude Luttikhuis:  

 Waarom is het voorstel niet eerder voorgelegd? Vóór 17 december wordt een reactie 
verwacht? 

 Is er een mogelijkheid om als gemeente te vragen eerst de vacatures in te vullen voordat de 
gemeente een bijdrage levert? 

Vraag van mevrouw Berning:  

 Uit hoeveel leden bestaat de programmaraad? 
 
Bovenstaande vragen worden schriftelijk beantwoord. 
 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als Bespreekstuk voor de raadsvergadering van 30 oktober 2017. 
 
 

10. Vaststellen van het 2e Programmajournaal 2017 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

Wij stellen u voor om het 2
e
 programmajournaal 2017 gemeente Tubbergen vast te stellen. 
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Openstaande vraag: 
Vraag van de heer Oude Luttikhuis: 

 Stand van zaken m.b.t. initiatieven op de pilot mobiliteit met als inzet optimale inzet van 
beschikbare vervoersmiddelen. 
 

Bovenstaande vraag wordt schriftelijk beantwoord. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als Bespreekstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2017. 
 

7. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 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 

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

 Beantwoord 
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