
 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur,                                       
gehouden op dinsdag 11 oktober  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 J.J.B. Oude Geerdink (CDA) 
De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA)  
De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  
De heer J.G. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer E.A.N.R. Visscher 
(Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw J.H. Vissia (Gemeentebelangen/VVD) 

Aanwezig van het college: 

Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker, 
burgemeester 
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 

De heer L.A. Bulten (Keerpunt22)  
De heer S.W.J. Hesselink (Keerpunt22)  
De heer J.W.G. Oude Hendriksman (Keerpunt22) 

 

De heer A.H.B. Plegt (Lokaal Sterk)  

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 13 september 2022 

 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen.  
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Bekhuis deelt mede dat het college op 10 oktober met een groep omwonenden, 
bestaande uit een afvaardiging van de achterbangroep Albergen en een afvaardiging van de 
Dorpsraad, een constructief en goed gesprek heeft gevoerd. Er is een toelichting gegeven over de 
einddatum AZC, er zijn vragen beantwoord en de afspraken met het COA zijn met hen geduid.  
 

5. Rondvraag 
 



 De heer Oude Vrielink vraagt zich af hoe de nieuwe raad wordt meegenomen in de nieuwe  
Omgevingswet en hoe de gemeente Tubbergen aankijkt tegen het mogelijk uitstellen van de 
Omgevingswet.  
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. 
 
Toezegging:  

- De raad vraagt of het mogelijk is om stichting Vizier uit te nodigen voor een gesprek.  
Burgemeester Haverkamp geeft aan dat dit geregeld zal worden.  
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 oktober 2022 
geagendeerd.  
 

7. Programmajournaal 2022 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Het programmajournaal 2022 van de gemeente Tubbergen vast te stellen 
2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2022 van € 329.000 te storten in de 

algemene reserve 
3. Een reserve coalitieakkoord 2022-2026 in te stellen en daarin een bedrag van € 6.515.000 

te storten en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene 
Middelen (RIBAM) 

4. Kennis te nemen van de factsheet Sociaal Domein eerste halfjaar 2022 
 
Toezegging: 

- De heer A. Plegt vraagt waarom het college besloten heeft om 50% korting toe te passen 
op een jaarlijkse afdracht van Centercom (zoals te lezen op p. 12 van het 
programmajournaal).  

- Ter aanvulling op de heer A. Plegt merkt  de heer Bulten op dat hij in de jaarcijfers van 
Centercom ziet dat er in 2020 sprake was van 1.2 miljoen euro winst en vraagt hij waarom 
Centercom dat niet zouden kunnen dragen.  

 
Wethouder Bekhuis zegt toe dat ze dit zal uitzoeken en er vóór de aankomende raadsvergadering 
op terug zal komen.  
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 oktober 2022 
geagendeerd.  
  

8.  Lokale publieke media-instelling Noordoost Twente 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

Vast te stellen het geven van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media dat de 
stichting RTV Noordoost Twente voldoet aan de eisen van de Mediawet. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 oktober 2022 
geagendeerd.  
 

9.  Sluiting 
 

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

 
 


