
 

 

 
 
Besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering van de commissie Ruimte en Economie en de commissie 
Samenleving en Bestuur, gehouden op maandag 14 mei 2018. 

 
Voorzitter: 

Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker 

Griffier: 

Mevrouw G.M.M. Schreijer 
  
Deelnemende leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo (CDA) De heer E. Volmerink, wethouder 
Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA) De heer R. de Witte, wethouder 
De heer L.W. Oosterik (CDA) De heer T. Vleerbos, wethouder 
De heer T.G.J. Oude Steenhof (CDA)  
De heer A.H.L. Oude Vrielink (CDA)  
De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA)  
Mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten (CDA)  

De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  
De heer H.J. Stevelink (CDA)  
De heer W.J.G. Weerink (CDA)  
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis 
(Gemeentebelangen/VVD) 

 

Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (PvdA)  
De heer H. Wessels (PvdA)  
  
  
  
Afwezig: Afwezig van het college: 

De heer A.H.B. Plegt (Dorpen Centraal)  
De heer P.H.G.M. Hannink (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer N.A. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)  
  
Plaats: Tijd: 

Raadszaal 19.30 – 20.55 uur 
  
 

1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat afwezig is met kennisgeving de heer Plegt, de heer 
Hannink en de heer de Graaf. 
 
Besluit: 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. agendapunt 9: bestemmingsplan vaststellen bestemmingsplan 
Tubbergen, Reutummerweg 48 wordt behandeld na agendapunt 4: rondvraag. 
 

2. Vaststellen van besluitenlijst van de vergadering Ruimte en Economie / Samenleving en Bestuur 
van 5 maart 2018 en actielijsten 

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
Actielijst: 

Commissie Ruimte en Economie: geen wijziging. 
 

Commissie Samenleving en Bestuur: m.b.t. actiepunt 2. plan van aanpak kamperen bij de boer – a.s. 

woensdag is een bijeenkomst gepland met jongeren, ouders en grondeigenaren om samen te komen 
tot goede afspraken en ondertekening van het convenant met als doel deze zomer de kampeerfeesten 
te organiseren op een gezonde en veilige manier.  
  

3. Mededelingen 

 Geen mededelingen. 
 

4. Rondvraag 

 Mevrouw Haarman inzake de nieuwe website die burgers kunnen raadplegen om te zien welke kavels 
beschikbaar zijn voor de dorpen. De dorpen Langeveen, Mariaparochie, Harbrinkhoek en Reutum 
ontbreken op de website.  
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Wethouder Volmerink geeft aan dat de website vorige week nog niet optimaal functioneerde en zegt toe 
er voor te zorgen dat e.e.a. zo spoedig mogelijk wordt gerepareerd.  
 
De heer Oude Vrielink inzake de stand van zaken m.b.t. de bestrijding van de duizendknoop en de 
bereklauw. 
 
Wethouder Volmerink geeft aan dat het de bedoeling is om m.b.t. de duizendknoop een artikel  te 
publiceren in Op en Rond de Essen met informatie over de duizendknoop. Mocht de plant gesignaleerd 
worden in de tuin of openbare ruimte worden inwoners verzocht dit te melden. Op deze manier wordt 
een inventarisatie gemaakt en bekeken hoe de plant te bestrijden is. De duizendknoop blijkt namelijk 
lastig te bestrijden, chemische bestrijding werkt niet meer. Deze vraag is door een aantal gemeenten 
neergelegd bij de VNG en het Waterschap om van daaruit gezamenlijk de bestrijding zo goed mogelijk 
op te pakken. 
 
M.b.t. de bestrijding van de bereklauw doet de gemeente weinig tenzij deze voorkomt bij een 
speeltuintje of een veel bewandelde plek.   
 
Mevrouw Bekhuis inzake de plannen Streu en het verdere tijdspad. 
 
Wethouder Volmerink zegt toe dat in de volgende commissievergadering Ruimte en Economie van 
4 juni 2018 een presentatie wordt gegeven door het Landschap Overijssel over de Manderse heide. 
Eventuele vragen die er leven kunnen dan rechtstreeks gesteld worden aan Landschap Overijssel. Na 
de presentatie in de commissievergadering volgt indien nodig een vergunningaanvraag. 
 

9. Vaststellen bestemmingsplan Tubbergen, Reutummerweg 48 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

Uw raad wordt voorgesteld om: 
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan “Tubbergen, 
Reutummerweg 48” met de identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPREUTUMMERWG48-VG01 met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen; 
 
2. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er 
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare 
kosten 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als Hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 mei 2018. 
 

5. Informatie vanuit het college  

 Presentatie: 

Op uitnodiging van het college verzorgt de heer Oosterhuis (Noaberkracht) een presentatie inzake de 
zorgkosten in het sociaal domein. 
 
De presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd.  
 

6. Oprichting van en deelneming in een coöperatieve vereniging UA (samenwerking tussen drie 
GGD'en) door GGD Twente 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

De raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen met betrekking tot het door de GGD 
voorgenomen besluit aan het algemeen bestuur van de Regio Twente ter kennis te brengen.. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als Bespreekstuk voor de raadsvergadering van 28 mei 2018. 
 

7.  Vaststellen beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2018. 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

De raad wordt voorgesteld om de beleidsnotitie "Bouwen & Parkeren 2018" vast te stellen.  
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als Hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 mei 2018. 
 

8. Vaststellen bestemmingsplan Facetbestemmingsplan parkeren Tubbergen 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

De raad wordt voorgesteld om:1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto 
artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het 
bestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan parkeren Tubbergen met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BPFACETPARKEREN-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast 
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te stellen; 
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BPFACETPARKEREN-VG01 vast te stellen. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als Hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 mei 2018. 
 

10. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.  
 

 
 
Vast te stellen in de commissievergadering d.d. 4 juni 2018 

 
 
De commissiegriffier      De commissievoorzitter 
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Bijlage: Actielijst Ruimte en Economie 
 

Openstaande acties: 
 

Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
ja/nee 

Wethouder Volmerink Terugkoppeling uitwerking 
woningbouwprogramma 

Juli 2018  

 
 
 
 
 
 

Bijlage: Actielijst Samenleving en Bestuur 
 
Openstaande acties: 
 
 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 

Ja/Nee 

1. Wethouder 
Vleerbos 

Gewijzigde legesverordening 
voorleggen aan de raad 

December 2018  

2. Burgemeester 
Haverkamp 
 

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

Terugkoppeling vóór 
de zomervakantie 
2018 

Update in de 
commissievergadering 
van 14 mei 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


