
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Samenleving en Bestuur,  
gehouden op dinsdag 13 november 2018 om 19.30 uur. 

 
Voorzitter: 

Mevrouw K. Reinerink-Hutten 

Griffier: 

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

 Burgemeester W.A.M. Haverkamp-Wenker 
De heer J. Oude Geerdink (CDA) De heer R. De Witte, wethouder 
De heer L. Oosterik (CDA)  
De heer T. Oude Steenhof (CDA)  
Mevrouw H. Berning (CDA)  
De heer L. Stamsnieder (CDA)  
De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA)  
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA)  
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)  
  
Afwezig zijn de leden:  

De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)   
De heer Mensink (Dorpen Centraal)  
Mevrouw Luttikhuis (CDA)  
  
Plaats:  

Raadszaal 19.30 – 21.00 uur 
  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
 
Besluit: 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 oktober 2018 en actielijst 
 

 Besluit: 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
Actielijst: 
Ad. Punt 3: het bespreken met politieteam Tubbergen van gesprekken jeugdagent/ leerlingen 
Canisius is per e-mail beantwoord. Het actiepunt wordt afgevoerd. 
 
Ad punt 5 de check op inhoud brief regio Twente inzake evenementen is per e-mail beantwoord 
Het actiepunt wordt afgevoerd. 
 
Ad. Punt 6: de opdrachtbeschrijving is per e-mail toegestuurd. Het actiepunt wordt afgevoerd. 
M.b.t. de ontwikkelingen rondom de school wordt de commissie regulier op de hoogte gehouden 
door de wethouder. 
 

3. Mededelingen 
 

 De voorzitter deelt mee dat wethouder Bekhuis en de heer van de Graaf afwezig zijn. Mevrouw 
Luttikhuis komt mogelijk later. 
 

4. Rondvraag 
 

 Dhr. Booijink: vanuit het Rijk wordt een subsidie beschikbaar gesteld van € 100.000.000 voor het 
leggen van zonnepanelen op vrijwel alle scholen in Nederland. Om er voor te zorgen dat de 
scholen in Tubbergen hiervan gebruik kunnen maken dient een aanvraag ingediend te worden.  



 

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

 
 

Burgemeester Haverkamp: wethouder Bekhuis komt hier in de volgende commissievergadering op 
terug. 
 
Mevrouw Haarman: in de gemeente Dinkelland is een informatieavond geweest voor ouderen 
rondom het openbaar vervoer. Komt er in Tubbergen ook een dergelijke informatieavond? 
 
Wethouder De Witte eenzelfde bijeenkomst wordt ook in de gemeente Tubbergen georganiseerd. 
Het Initiatief hiervoor ligt bij de seniorenraad. De heer Stamsnieder vult aan dat volgende week  de 
eerste bijeenkomst is gepland. 
 

5. Informatie vanuit het college 
 

 Geen. 
 

6. Presentatie jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften 
 

 Mevrouw IJsseldijk, voorzitter Kamer Tubbergen en de heer Vochteloo,  voorzitter Zorgkamer 
Dinkelland/Tubbergen verzorgen een presentie m.b.t. het jaarverslag 2017 van de commissie 
bezwaarschriften.  
 
Er worden vragen gesteld door: 
Mevrouw Berning 
De heer Stamsnieder 
De heer Oude Steenhof 
 

7. Presentatie Evenementenveiligheid 
 

 Mevrouw Idema verzorgt een presentatie over evenementenveiligheid. De sheets zijn als bijlage 
bij het verslag gevoegd. 
 
Er worden vragen gesteld door: 
De heer Oosterik 
De heer Olde Olthof 
Mevrouw De Boer 
De heer Oude Steenhof 
De heer Plegt 
De heer Stamsnieder 
 

8. Instemmen met de communale samenwerking met Stadt Munster 
 

 Voorgesteld raadsbesluit:  
In te stemmen met de communale samenwerking met Stad Munster en geen gebruik te maken 
van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen. 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 26 november 
2018. 
 
 

9. Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Het Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Tubbergen" vast te 

stellen; 
2. De kosten te dekken uit het door het Rijk beschikbaar gestelde budget ter voorkoming 

van schulden en bestrijding van armoede (Meicirculaire 2018); 
3. Uw college opdracht te geven tot het uitwerken van het "Beleidsplan integrale 

schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Tubbergen"; 
4. Tot intrekking van het Beleidsplan integrale schulddienstverlening gemeente Tubbergen 

en Dinkelland 2012-2016; 
5. De totale kosten van de formatie-uitbreiding volgens de geldende verdeelsleutel te 

bekostigen. Het aandeel van Tubbergen bedraagt ongeveer € 26.000. 
 
 



 

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

 
 

Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 26 
november 2018. 
 

10. Sluiting 
 

 De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21:00 uur. 
 

 
 
Openstaande acties: 
 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder 
Bekhuis 

Gewijzigde legesverordening 
voorleggen aan de raad 
 

December 2018  

2. Wethouder De 
Witte 

Informeren commissie over verdere 
ontwikkelingen ingediende moties 
tijdens de ALV/VNG m.b.t. de 
tekorten in het sociaal domein 
 

  

3. Wethouder De 
Witte 

Voorstel aanleveren m.b.t. de 
onderwijsmodule politiek en 
overheid voor het basisonderwijs  
 

December 2018  

4. Wethouder 
Bekhuis 

Informeren commissie over een 
eventuele subsidie-aanvraag voor 
zonnepanelen op daken van 
scholen in de gemeente Tubbergen 
 

4 december 2018  

5. Wethouder De 
Witte 

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren 
 

  

 
 
 
 


