
 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur,                                       
gehouden op dinsdag 15 november  2022, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen   
 
 

Voorzitter: 

De heer L.W. Oosterik 

Commissiegriffier  

De heer F.R. Jansen 
 

Aanwezig zijn de leden: 

De heer N.J.H. Kleijssen (CDA)  
De heer F.H.J. Oude Breuil (CDA)  
De heer J.J.B. Oude Geerdink (CDA) 
De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  
De heer E.A.N.R. Visscher 
(Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw J.H. Vissia (Gemeentebelangen/VVD) 

Aanwezig van het college: 

Mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, 
waarnemend burgemeester 
Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
 

De heer L.A. Bulten (Keerpunt22)  
De heer J.W.G. Oude Hendriksman (Keerpunt22) 
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman 

 

De heer N.A. van de Graaf (Lokaal Sterk)  

Mevrouw C.B.M. Heithuis-Booijink (Lokaal Sterk) 
De heer M.J. Engelhart (PvdA)  
De heer G.B. Keupink (PvdA)  

 

  

  
  
  
  
Plaats: Tijd:  

Raadzaal 19.30 uur 
 

  
  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld.   
 

2  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 11 oktober 2022 

 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen.  
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Bekhuis deelt mede dat de ontwerpbegroting ODT is gewijzigd en dat er voor 
Tubbergen meer kosten gemaakt worden dan voorzien was. Het gaat om een bedrag van rond de 
€80.000,-. Hier komt nog een raadsvoorstel voor naar de raad en commissie toe. Dit kan gedekt 
worden uit de stelpost die die daarvoor was opgenomen.  
-Mevrouw de Boer merkt op dat de wethouder zei dat er meer kosten zijn gemaakt, maar dat er van 
het Rijk uit ook weer wat extra binnen was gekomen en vraagt of dit in de stelpost wordt geschoven 
en dan geheel gedekt wordt.  
-Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag. 
 
Wethouder Bekhuis deelt mede dat de gemeente Tubbergen geen foto’s maakt ten behoeve van de 
WOZ-aanslagen.    



5. Rondvraag  
 

 De heer Kleijssen vraagt (1) of de gemeente Tubbergen iets doet om de jeugd in te lichten voordat 
ze 18 jaar worden en (2) vraagt of het inzichtelijk is voor de gemeente Tubbergen hoeveel procent 
van de jongeren regelingen zoals de zorgtoeslag of de tegemoetkoming scholieren hebben 
aangevraagd binnen de gemeente  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag.  
 
De heer Kleijssen vraagt of het nieuwe armoedebeleid alleen gaat over de armoede of over de 
regelingen waar alle jongeren recht op hebben. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag.  
 
De heer Keupink merkt op dat wethouder Bekhuis zei dat de beoordeling van de WOZ bij de 
gemeente zelf ligt en vraagt of dit niet via een bureau gebeurt.  
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag en zegt toe te zullen uitzoeken wat de gemeente wel 
doet in de taxatie en hoe de gemeente te werk gaat.  
 
De heer van de Graaf vraagt naar een overzicht van alle werkzaamheden rondom de riolering van 
de oranjewijk en heeft een aanvullende vraag naar aanleiding van de beantwoording die hij heeft 
ontvangen van wethouder Oude Avenhuis.  
Wethouder Bekhuis stelt voor om de vraag per e-mail in te dienen en dan zorgt het college dat 
deze vraag schriftelijk wordt beantwoord.  
 
Mevrouw Heithuis merkt op dat de gemeente Dinkelland meer dan 100 flexwoningen in 
verschillende dorpen gaat realiseren en vraagt of in de gemeente Tubbergen dergelijke initiatieven 
ook aan de orde zijn.  
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag.  
  

6. Subsidie antidiscriminatievoorziening Vizier 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

In te stemmen om per 2022 de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Stichting Vizier de ruimte 
te bieden om meer naamsbekendheid te creëren door structureel extra gelden (€3.900 per jaar) toe 
te kennen vanaf het jaar 2022. 
 
Presentatie Stichting Vizier 

In de commissievergadering van 11 oktober ‘22 is besloten om Stichting Vizier uit te nodigen om de 
vragen die verschillende fracties hebben ten aanzien van Vizier te beantwoorden. Namens 
Stichting Vizier is mevrouw C. (Carla) van Dijk bij de commissievergadering aanwezig om een 
presentatie te geven.  
 
Naar aanleiding van de presentatie van Vizier stellen verschillende commissieleden vragen. Deze 
vragen worden beantwoord door mevrouw van Dijk en waarnemend burgemeester Hermans. 
 
Toezegging 

Waarnemend burgemeester Hermans zegt toe een plan van aanpak te zullen toezenden met 
betrekking tot de besteding van het subsidiegeld voor antidiscriminatie.   
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 22 november 2022 
geagendeerd.  
 

7. Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Tubbergen 
2022 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag Tubbergen 2022 
2. In te trekken de Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag 

gemeente Tubbergen 2015. 
 
Toezegging 

De heer Keupink stelt dat in juli het wettelijk minimumloon is verhoogd en dat daardoor o.a. de 
Wajong is verhoogd. Zodoende vraagt hij zich af welke landelijke normen van de Wajong verhoogd 
zijn. Wethouder Berning zegt toe deze vraag te laten uitzetten.  
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 22 november 2022 
geagendeerd.  



8.  Subsidieregeling toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

In te stemmen met het beschikbaar stellen van de extra benodigde middelen van €180.000 uit de 
Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen ten behoeve van de subsidieregeling 
'Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed’. 
 
Toezegging 

Er zijn vanuit de commissie verschillende vragen gesteld; bij een aantal vragen heeft wethouder 
Berning toegezegd het antwoord nog te zullen doen toekomen.  
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 22 november 2022 
geagendeerd.  
 

9.  Sluiting 
 

 De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
 


