
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Samenleving en Bestuur,  
gehouden op dinsdag 4 december 2018 om 19.30 uur. 

 
Voorzitter: 

Mevrouw K. Reinerink-Hutten 

Griffier: 

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

Mevrouw C. Luttikhuis (CDA) Mevrouw W. Haverkamp, burgemeester 
De heer J. Oude Geerdink (CDA) De heer R. De Witte, wethouder 
De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw U. Bekhuis, wethouder 
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)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA)  
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA)  
De heer M. Mensink ( Dorpen Centraal)  

De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)  

  
Afwezig zijn de leden:  
Mevrouw H. Berning (CDA)  
  
Plaats:  

Raadszaal 19.30 – 21.00 uur 
  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
Mevrouw Berning is afwezig.  
 
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. 
 
Actielijst: 
Wethouder Bekhuis: ad. punt 4: subsidie-aanvraag voor zonnepanelen op daken van scholen in 
de gemeente Tubbergen.  
Hiermee wordt waarschijnlijk mee bedoeld de “schooldakrevolutie”, een organisatie die scholen 
helpt om de daken van zonnepanelen te voorzien. De gemeente gaat de scholen op dit initiatief 
wijzen en het feit dat er tevens vanuit de provincie allerlei initiatieven zijn zoals het meedenken 
met zonnepanelen en de educatieve kant v.w.b. duurzaamheid.  
 
De heer Booijink vraagt: wordt er ook gekeken naar andere openbare gebouwen zoals bijv. 
sporthal, kantine van sportverenigingen e.d. in de dorpen? 
Wethouder Bekhuis antwoordt dat de maatschappelijke organisaties tevens worden gewezen op 
de initiatieven vanuit de provincie als de mogelijkheid er is. 
Het actiepunt is afgehandeld en wordt afgevoerd van de lijst. 
 
Wethouder De Witte ad. punt 2: informeren commissie over verdere ontwikkelingen ingediende 
moties tijdens de ALV/VNG m.b.t. de tekorten in het sociaal domein.  
Tijdens het VNG congres zijn afgelopen vrijdag twee moties opnieuw ingediend m.b.t. dit 
onderwerp. De moties zijn gesteund door 99% van de leden, dit betekent dat de steden en het 
platteland overeenstemming hebben m.b.t. de tekorten in de jeugdzorg. Het gaat enerzijds om het 
doorzetten van tekorten gemeente daar waar omliggende gemeenten al gecompenseerd zijn. Er is 
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een grote kans dat de gemeente Tubbergen in 2019 hiervoor ook in aanmerking komt.   
Daarnaast heeft minister De Jonge aangegeven een onderzoek te doen naar volumegroei en 
populatieproblematiek binnen de jeugdzorg. De VNG heeft opgeroepen om dit vóór februari te 
doen zodat het meegenomen kan worden in de voorjaarsnota. Vanuit de voorjaarsnota komt het 
gemeentefonds en de macrobudgetten. Daar zou ruimte moeten worden geboden voor de 
jeugdzorg. 
 
De heer Stamsnieder: is er ook gesproken over het laat indienen van de nota’s door de 
zorgaanbieders?  
Wethouder De Witte: zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om over een termijn van vijf jaar 
declaraties in te dienen. Dit is tijdens het congres niet besproken. Morgen vindt overleg plaats met 
de zorgaanbieders in Twente om de transformatietafel vanuit de OZJT op gang te brengen. Daar 
wordt tevens gesproken over een verbetering t.a.v. het indienen van de declaraties. De voorzitter 
van de OZJT, wethouder Eerenberg, brengt deze problematiek onder de aandacht  in Den Haag.  
 
Wethouder De Witte ad. punt 3 voorstel aanleveren m.b.t. de onderwijsmodule politiek en overheid 
voor het basisonderwijs. Vorige week is er vanuit de gemeenteraad een initiatief genomen m.b.t. 
dit onderwerp. De komende weken zal hier meer informatie over komen. 
Mevrouw Haarman geeft aan hiermee bezig te zijn. 
 
 

3. Mededelingen 
 

 Geen. 
 

4. Rondvraag 
 

  
Mevrouw Blankenvoort: in de schoolvakanties worden activiteiten georganiseerd door de 
buurtsportcoaches voor alle kinderen in de gemeente Tubbergen. Onlangs ben ik benaderd door 
een ouder met de vraag of er ook activiteiten zijn voor kinderen met een beperking. Het gaat 
hierbij om activiteiten tijdens de vakanties en sportactiviteiten. Dit om verbonden te kunnen blijven 
met de kinderen uit de gemeente Tubbergen en niet hoeven uit te wijken naar bijvoorbeeld de 
gemeente Almelo. Hoe staat de gemeente hierin? 
Wethouder De Witte: de gemeente staat hier positief tegenover. De buurtsportcoaches bekijken 
de mogelijkheden of ze iets kunnen aanbieden in het aangepast sporten, een aanbod dat 
duurzaam in stand kan worden gehouden. Het moet nog wel tot uiting komen maar ik verwacht in 
2019 een prima aanbod. 
 
De heer Mensink: regelmatig krijg ik van mensen te horen dat er in de gemeente iets besloten is 
dat ze achteraf ter ore komt waarvan ze zeggen had ik dat maar eerder geweten. Nu kunnen ze 
dit lezen in het gemeenteblad maar het blijkt dat veel mensen dit niet lezen. Kan de informatie niet 
op een andere wijze naar buiten worden gebracht?  
Tijdens de Mijn Dorp bijeenkomsten is gevraagd aan bezoekers om hun e-mailadres achter te 
laten. Gaat de gemeente iets doen met deze e-mailadressen en kunnen we dit niet breder trekken 
door maandelijks bijvoorbeeld een nieuwsbrief uit te brengen waarmee we de burgers beter op de 
hoogte brengen? 
De voorzitter geeft aan dat al verschillende media wordt ingezet door de gemeente zoals 
facebook, twitter, huis aan huisbladen e.d. Wordt een e-mail dan wel gelezen en zijn het 
specifieke vragen die u benoemt? 
De heer Mensink: een e-mail is veel directer. Mij komt regelmatig ter ore dat de huis- aan huis 
bladen niet worden gelezen. Probeer mensen dan direct te benaderen. Een nieuwsbrief sturen per 
e-mail is mogelijk de oplossing.  
Burgemeester Haverkamp: uiteraard willen we graag iedereen bereiken in onze gemeente en daar 
doen we ook ons best voor via allerlei kanalen. Waar ligt de behoefte en wat sluit dan wel aan bij 
deze mensen? Mijn verzoek is om in contact te komen met hen en onderzoeken waar de behoefte 
ligt. Vervolgens kan dan bekeken worden of wij daarin kunnen voorzien. 
 
De mensen die hun e-mailadres hebben achtergelaten tijdens de Mijn Dorp-bijeenkomsten worden 
in de loop van het proces op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.   
 
De heer van de Graaf benoemt de mogelijkheid om een nieuwsbrief digitaal te verspreiden als 
burgers zich abonneren door middel van het achterlaten van een e-mail.  
 
De heer Stamsnieder geeft aan: we willen ook graag met mensen in gesprek blijven en de actieve 
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burgers blijven zien die wel komen op de bijeenkomsten; dan ontstaat er discussie. We moeten 
waken voor een passieve burger die via de mail overal van op de hoogte wordt gebracht. 
 
De heer Oude Steenhof: er is een mogelijkheid waarbij je op postcode-niveau op de hoogte wordt 
gebracht van wijzigingen in bestemmingsplannen e.d. Deze mogelijkheid is te vinden op de 
gemeentelijke website. 
 
De heer Booijink: bij de Haarbrinksweg - hoek Noordegraafsingel ligt al enige tijd slootmaaisel, 
bermafval, blad e.d. Op het moment er langere tijd afval ligt bij bewoners worden ze door de 
handhavers gemaand het op te ruimen. De gemeente moet zelf een goed voorbeeld stellen naar 
de burgers toe en de rommel opruimen. Waarom is het afval niet opgeruimd en blijft het zo lang 
liggen? 
Burgemeester Haverkamp: dit is mij niet bekend. We gaan deze vraag uitzetten binnen onze 
organisatie en hopen hier zo snel mogelijk iets aan te doen. We berichten de commissie hierover. 
 
Mevrouw De boer: er ligt veel blad op de fietspaden en dit maakt de paden glad. Wie is  
verantwoordelijk voor het schoonhouden van de fietspaden en kan er iets aan gedaan worden? 
Burgemeester Haverkamp: ook deze melding ga ik doorgeven.  
 
 

5. Informatie vanuit het college 
 

  
De heer Oude Steenhof: de afgelopen maanden is er regelmatig wegens technische problemen 
geen informatie geweest m.b.t. het overzicht werkloosheid. Is het mogelijk dat het UWV op het 
moment de site niet werkt, de informatie op een andere manier aanlevert?  
Wethouder De Witte: daar wordt naar gekeken. 
 

6. Vaststellen tweede Programmajournaal 2018 
 

  
Voorgesteld raadsbesluit: 
Het tweede (vooral financiële) programmajournaal over 2018 van de gemeente Tubbergen vast te 
stellen 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van  
17 december 2018 
 

7. Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019. 

  
Voorgesteld raadsbesluit: 
Deel te nemen aan het "experiment centraal tellen verkiezingen”.  
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van  
17 december 2018 
 

8. Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugd Tubbergen 2019.  

  
Voorgesteld raadsbesluit: 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tubbergen 2019 en de Verordening 
Jeugdhulp gemeente Tubbergen 2019 vast te stellen.  
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van  
17 december 2018. 
 

9. Vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 

  
Voorgesteld raadsbesluit: 

De “Verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen 2019”, 
vast te stellen 
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Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van  
17 december 2018. 
 

10. Vaststellen diverse belastingverordeningen 2019: 
a. Verordening afvalstoffenheffing 2019  
b. Verordening rioolheffingen 2019.  
c. Verordening toeristenbelasting  
d. Legesverordening 2019.  

  
Voorgesteld raadsbesluit: 
De concept-belastingverordeningen voor 2019 vast te stellen 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van  
17 december 2018. 
 

11. 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  

5. Wethouder De 
Witte 

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren 
 

  

 
 
 
 


