
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Samenleving en Bestuur,  
gehouden op dinsdag 8 januari 2019 om 19.30 uur. 
 
Voorzitter: 
Mevrouw K. Reinerink-Hutten 

Griffier: 
Mevrouw M. Schreijer 

  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 
Mevrouw H. Berning (CDA) Mevrouw W. Haverkamp, burgemeester 
Mevrouw C. Luttikhuis (CDA) De heer R. De Witte, wethouder 
De heer J. Oude Geerdink (CDA) Mevrouw U. Bekhuis, wethouder 
De heer L. Oosterik (CDA)  
De heer T. Oude Steenhof (CDA)  
De heer L. Stamsnieder (CDA)  
De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Wessels (PvdA)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA)  
De heer M. Mensink ( Dorpen Centraal)  
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)  
  
Afwezig zijn de leden:  
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA)  
  
Plaats:  
Raadszaal 19.30 – 19.50 uur 
  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
Mevrouw Blankenvoort is afwezig. De heer Wessels is ter vervanging aanwezig. 
 
Besluit: 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 13 november 2018 en actielijst 
 

 Besluit: 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
N.a.v.: de heer Oude Steenhof merkt op een vraag gesteld te hebben over de rioolheffing. Deze is 
niet beantwoord. 
Wethouder Bekhuis geeft aan dit alsnog uit te zoeken en de vraag schriftelijk te beantwoorden. 
 
Actielijst: 
ad actiepunt 1: gewijzigde legesverordening wordt afgevoerd. 
 
ad. actiepunt 3: mevrouw Luttikhuis vraagt of er al een voorstel is aangeleverd m.b.t. de 
onderwijsmodule? 
Mevrouw Haarman antwoordt binnenkort contact op te nemen met de heer Veldhuis van Canisius 
om te horen of er interesse is en wanneer e.e.a. kan gaan plaatsvinden.  
Mevrouw Luttikhuis vraagt: is het dan met name gericht op het voortgezet onderwijs? 
Mevrouw Haarman antwoordt: het vragenuurtje is m.n. gericht op de jongeren van het voortgezet 
onderwijs omdat deze groep over een aantal jaren stemgerechtigd is. Voor de groepen 7 en 8 van 
de basisscholen worden al bijeenkomsten georganiseerd.  
Burgemeester Haverkamp vult aan: de groepen 7 en 8 van de basisscholen hebben het afgelopen 
jaar al kennis gemaakt met de werkzaamheden van de raadsleden, de wethouders en de 
burgemeester. Het is de bedoeling om dit samen met Zikke te blijven doen maar dan in breder 
verband. Niet alleen het bestuur maar ook hoe werkt de gemeentelijke organisatie.  



 

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

 
 

 
De actielijst wordt hierop aangepast.  
 

3. Mededelingen 
 

 Wethouder Bekhuis deelt mee: van de provincie is de brief ontvangen m.b.t. de toezichtsvorm 
begroting 2019. Voor de provincie is er geen aanleiding om de gemeente daarin verder te 
controleren. De begroting kan zonder goedkeuring van de provincie worden uitgevoerd. 
 
De raad- en commissieleden hebben een uitnodiging ontvangen voor de Twenteraad op  
31 januari a.s. Tijdens deze bijeenkomst is er onder meer aandacht voor de regiodeals. Als 
college zouden wij deze bijeenkomst van harte willen aanbevelen. Eventuele vragen over de 
regiodeals kunnen gesteld worden via de griffie. 
 
Burgemeester Haverkamp deelt mee: tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn er vier meldingen 
geweest m.b.t. overlast. Drie i.v.m. overlast van vuurwerk en één m.b.t. het carbidschieten. 
Daarnaast heeft er één ongeval plaatsgevonden bij het afsteken van vuurwerk met verwondingen 
aan het oog. Qua vernielingen hadden wij in 2018 tijdens de jaarwisseling € 1265,-- aan schade 
en dit jaar een bedrag van €7620,--. Deze schade is m.n. veroorzaakt doordat er drie lichtmasten 
zijn vernield. Het is betreurenswaardig dat er zulke vernielingen plaatsvinden aan onze openbare 
ruimte.  
 
A.s. zondag is de nieuwjaarsbijeenkomst van de Sammtgemeinde Uelsen van  
11.30 uur–13.00 uur. Het college zal in ieder geval vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging wordt 
nog onder de aandacht gebracht van de raadsleden. 
 

4. Rondvraag 
 

 De heer van de Graaf vraagt: steeds vaker horen en lezen wij over het dumpen van afval in het 
buitengebied, vaak afkomstig van drugslabs en hennepkwekerijen.  Nu nog voornamelijk buiten de 
gemeentegrenzen maar wat zijn de consequenties als het binnen onze gemeente gebeurt? 
Daarnaast is er de illegale dump van asbesthoudende materialen. Het opruimen hiervan brengt 
hoge kosten met zich mee. Deze kosten worden verhaald op de eigenaar van het perceel waar 
het afval wordt aangetroffen. Is dit wel de juiste gang van zaken? Hoe is dit verder geregeld en is 
er eventueel een vangnet?  
Burgemeester Haverkamp antwoordt: landelijk loopt er een actie waarbij wordt bekeken hoe hier 
mee om te gaan. In eerste instantie is de perceeleigenaar verantwoordelijk maar het mooiste zou 
zijn om de kosten te verhalen op de vervuiler. De gemeente probeert altijd te achterhalen wie de 
vervuiler is. De politie maakt bij de gemeente een melding en vervolgens wordt het afval door ons 
weggehaald. 
 
De heer van de Graaf: wij zijn van mening dat het niet reëel is om de eigenaar van de grond voor 
de kosten te laten opdraaien als er afval gedropt wordt in de tuin.  
Burgemeester Haverkamp zegt toe uit te zoeken hoe het  binnen onze gemeente wordt opgelost 
en komt hierop terug. 
 

5. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder De Witte deelt mee: in december zijn de zorgverzekeringen opnieuw afgesloten. Wij 
hebben een collectieve zorgverzekering via Menzis. In december is de doelgroep actief benaderd 
door de gemeente en 40 gezinnen hebben gebruik gemaakt van de collectieve verzekering. Door 
het aanbieden van deze collectieve verzekering blijft de zorg ook voor mensen met een laag 
inkomen of een uitkering gewaarborgd. Het gericht benaderen van de doelgroep werkt effectief.  
 

6. Toestemmingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 
De raad wordt voorgesteld om toestemming te geven voor het vaststellen van de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van  
21 januari 2019 
 



 

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

 
 

7. Sluiting 

 
 

 
De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 19:50 uur. 
 

 
 
Openstaande acties: 
 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder De 
Witte 

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

  

2. Burgemeester 
Haverkamp/ 
N. Haarman 

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

Februari 2018  

3. Wethouder De 
Witte 

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren 
 

  

4. Wethouder 
Bekhuis 

Vraag van de heer Oude Steenhof 
m.b.t. de rioolheffing schriftelijk 
beantwoorden 

Vraag is per e- mail 
beantwoord op  
17 januari 2019 

Voorstel afvoeren van 
de actielijst 

5. Burgemeester 
Haverkamp 

Vraag van de heer van de Graaf 
m.b.t. dumpen van afval van 
drugslabs/hennepkwekerijen en 
asbesthoudende materialen wordt 
schriftelijk beantwoord. 
 

Vraag is per e-mail 
beantwoord op  
11 januari 2019 

Voorstel afvoeren van 
de actielijst 

 
 
 
 


