
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Samenleving en Bestuur,  
gehouden op dinsdag 5 februari 2019 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 J. Oude Vrielink (plv. lid (CDA)  
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 (plv. lid (PvdA)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA)  
  
Afwezig zijn de leden:  
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA)  
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)  
Mevrouw H. Berning (CDA)  
De heer M. Mensink ( Dorpen Centraal)  
  
Plaats:  
Raadszaal 19.30 – 20.30 uur 
  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom, met name de mensen van 
Soweco op de publieke tribune. 
Mevrouw Blankenvoort, mevrouw Berning, de heer Plegt en de heer Mensink zijn afwezig. De 
heer Wessels en de heer Oude Vrielink zijn ter vervanging aanwezig. 
 
Besluit: 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2019 en actielijst 
 

 Besluit: 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
De heer Stamsnieder vraagt naar aanleiding van de besluitenlijst: de schade die is opgelopen 
tijdens de jaarwisseling bedraagt ruim € 7.600 volgens de besluitenlijst. Ik signaleer dat op dit 
moment in de kernen verschillende rioolputjes worden vervangen. Tijdens de jaarwisseling werd 
vuurwerk in de rioolputjes gegooid en dat gaat met zoveel kracht dat de putjes vernield worden. 
Hetzelfde geldt voor verkeersborden en straatnaambordjes: deze worden behangen met vuurwerk 
en vernield. Zijn de kosten voor de rioolputjes en straatnaam- verkeersborden ook meegenomen 
bij het genoemde bedrag? 
Burgemeester Haverkamp antwoordt navraag te doen en komt hier op een later moment op terug. 
De hoogte van het bedrag dat genoemd is tijdens de commissievergadering van 8 januari jl. is 
m.n. veroorzaakt door de vernieling van de lantaarnpalen. 
 
De heer Oosterik vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw school in Geesteren. 
Wethouder De Witte antwoordt dat in de commissievergadering van 12 maart / raadsvergadering  
25 maart a.s. een scenariostudie ter besluitvorming voorligt. Op dit moment wordt gewerkt aan de 
laatste fase en de afronding van het onderzoek. 
 



 

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

 
 

Actielijst: 
De voorzitter stelt voor de actiepunten 4 (rioolheffing) en 5 (dumpen van gevaarlijk afval) af te 
voeren. De vragen zijn per e-mail beantwoord. De commissieleden stemmen hiermee in. 
 
Ad. 2: Mevrouw Haarman geeft aan contact te hebben gehad met Canisius (dhr. Veldhuis) over 
het vragenuurtje voor jongeren. De heer Veldhuis is enthousiast over het idee en het plan is om 
het vragenuurtje te koppelen aan de Europese verkiezingen in maart. De heer Veldhuis heeft het 
plan besproken met andere docenten en zij hebben de intentie om het vragenuurtje jaarlijks terug 
te laten komen voor de jeugd van het VO. Binnenkort wordt invulling gegeven aan de verdere 
uitwerking van de plannen. 
 
De actielijst wordt hierop aangepast.  
 

3. Mededelingen 
 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
 
 

4. Rondvraag 
 

 De heer Stamsnieder: vorige week zijn we te gast geweest in Vasse bij het gemeentegala. Als we 
het huidige systeem blijven hanteren kan een bewoner uit Manderveen nooit een gemeentelijke 
onderscheiding ontvangen aangezien er geen sleutelprins is in Manderveen.  
Hij doet hierbij de oproep: als wij van mening zijn dat het een gemeentelijke onderscheiding betreft 
voor de gehele gemeente dan mogen we hierbij geen dorpen uitsluiten en vooral niet het actieve 
dorp Manderveen.  
 
De heer Oude Vrielink vraagt: twee maanden geleden is landelijk tussen 70 partijen het 
preventieakkoord afgesloten. In hoeverre is de gemeente Tubbergen hierop voorbereid? 
Wethouder De Witte antwoordt: zo als het er nu naar uitziet gaan we op Twents niveau een 
preventieakkoord sluiten dat op regionaal niveau uiting gaat krijgen. Regionaal wordt al veel  
georganiseerd dat past in de lijn van het landelijk preventieakkoord met als voorbeeld het 
maatschappelijk convenant dat is afgesloten met de sportverenigingen.  
 
De heer Booijink vraagt: door de verlaagde eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken wordt een 
toename verwacht van 60% op aanvragen voor een voorziening vanuit de WMO aldus de 
Tubantia. Het betreft oud-cliënten die door de verlaging opnieuw een beroep doen op de WMO. 
Hoe worden deze aanvragen getoetst?  
Wethouder De Witte: het abonnementstarief betreft landelijke wetgeving die wij moeten uitvoeren 
en heeft deze consequentie tot gevolg. Dagelijks zien we mensen die in het verleden op 
verschillende manieren hulp hebben gehad vanuit hun eigen netwerk, nu financieel gemotiveerd 
door de nieuwe eigen bijdrage bij de gemeente een verzoek doen om de ondersteuning te 
organiseren. Deze mensen hebben het recht om een aanvraag te doen en we zien dat er veel 
gebruik van wordt gemaakt. De financiële consequentie is geschetst in de begroting en de 
verwachting is dat deze maatregel € 500.000 gaat kosten. De gemeente Tubbergen heeft fel 
geageerd om e.e.a. te herzien, dit is duidelijk gemaakt tijdens het VNG congres. Als gemeente zijn 
we één van de initiatiefnemers van de ingediende moties omdat we zien dat deze maatregel niet 
leidt tot betere zorg.   
 
Mevrouw De Boer vraagt: welk gewicht hebben de ingediende moties richting Den Haag? 
Wethouder De Witte antwoordt: niet voldoende, in het verdeelmodel dient er meer geld 
beschikbaar gesteld te komen. In Den Haag is de problematiek erkend en wordt gewerkt aan 
berekeningen om gemeenten enigszins financieel tegemoet te komen. Uit voorzorg heeft de 
gemeente de verlaagde eigen bijdrage al in de begroting opgenomen om niet aan het eind van het 
jaar met grote tekorten geconfronteerd te worden. 
 

5. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester Haverkamp deelt mee: de vragen van mevrouw Luttikhuis en mevrouw Haarman 
m.b.t. de informatievoorziening naar de inwoners zijn per e-mail beantwoord. Elke twee weken 
wordt bijgehouden hoeveel mensen onze website bezoeken. Het overzicht kan indien wenselijk 
per e-mail toegestuurd worden aan de raad- en commissieleden.  
De commissieleden geven aan graag gebruik te maken van deze mogelijkheid. 
 



 

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

 
 

Wethouder De Witte deelt mee: de maand januari laat vorige jaren vaak een stijging zien van het 
aantal mensen die gebruik maken van een WW-uitkering. Het geldt niet voor dit jaar en dat is 
bijzonder. Ook de WWB cijfers zijn nagenoeg gelijk aan  december 2018.  
 
Wethouder De Witte deelt mee: deze week is gecommuniceerd over de aanpassing van zones 
naar kilometers in het maatwerkvervoer. De nieuwe manier van berekenen is eerlijker, omdat de 
cliënt ook daadwerkelijk de gereden kilometers betaalt. De invoering vindt plaats vanaf 1 maart 
2019. 
 

6. Presentatie: Ontwikkelingen Soweco 
 

 Wethouder De Witte verzorgt een presentatie over de ontwikkelingen m.b.t. Soweco. De sheets 
zijn als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd. 
 

Tezamen met mevrouw Grunefeld beantwoordt wethouder De Witte de vragen die gesteld worden 
door de heer van de Graaf, de heer Wessels, de heer Booijink en de heer Stamsnieder. 
 

7. Vaststellen beleidskader verbonden partijen 2019 

 Voorgesteld raadsbesluit: 
De raad wordt voorgesteld:. 

 het "Beleidskader verbonden partijen 2019" vast te stellen 

 kennis te nemen van de bijgevoegde door het college vastgestelde "Spelregels bestuur 
en toezicht verbonden partijen" inclusief het bijbehorende "Overzicht verbonden partijen" 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 februari 
2019. 
 

8. Sluiting 

 
 

De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20:30 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. 
vragenuurtje voor jongeren 
 

Vragenuurtje 
koppelen aan 
Europese 
verkiezingen in 
maart 2019 

 

3. Wethouder De 
Witte 

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren 
 

Voorstel voorleggen 
aan cie. 12 maart/ 
gemeenteraad 25 
maart 2019 

 

4. Burgemeester 
Haverkamp 

Hoogte van het schadebedrag 
checken (jaarwisseling) n.a.v. 
opmerking van de heer 
Stamsnieder t.a.v. de vervanging 
van rioolputjes/verkeersborden en 
straatnaambordjes 

 Voorstel: afvoeren – 
vraag is beantwoord 
per e-mail op 8 
februari 2019 

 
 
 
 


