
 
 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur,                                       
gehouden op dinsdag 13 december  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)  
Mevrouw C.G.M. Luttikhuis (CDA) 
De heer J.J.B. Oude Geerdink (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 J.H.M. Hermans-Vloedbeld, 
waarnemend burgemeester 
Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
 

De heer H.E.J. Nijhuis (Keerpunt22)  
De heer J.W.G. Oude Hendriksman (Keerpunt22) 
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (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: 

Raadzaal 

Tijd: 

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 15 november 2022 

 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen.  
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Bekhuis deelt naar aanleiding van een eerdere vraag van de heer Keupink mede dat de 
jaarlijkse taxatie wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau. Zij leveren in oktober/november 
de nieuwe WOZ-waarde, taxaties aan. Na screening hiervan door de gemeente Tubbergen wordt 
de aanslag OZB vastgesteld en opgelegd.   
 

5. Rondvraag 
 

 Mevrouw de Boer vraagt waarom mensen die bij Noaberkracht in dienst zijn een extra 
eindejaarsuitkering krijgen, terwijl een groep (Wsw-ers) die ook bij Noaberkracht in dienst is deze 
uitkering niet krijgt.  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en zegt toe dat er schriftelijke beantwoording volgt die 
gedeeld zal worden met alle raads- en commissieleden.  



Naar aanleiding van de beantwoording van wethouder Berning merkt mevrouw de Boer op dat de 
beleving is dat deze groep opnieuw achtergesteld wordt. Mevrouw de Boer vindt dat er geprobeerd 
moet worden om dit weg te nemen met eventuele middelen die er zijn.  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag.  
 
De heer Keupink vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de evaluatie die na een jaar 
zou plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de participatiewet (backoffice-werkzaamheden 
zijn naar Oldenzaal gegaan).  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en zegt toe dat informatie hierover gedeeld zal worden.  
 

6. Leefbaarheidsfonds 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

De raad voor te stellen: 
1. De “Verordening Subsidie Leefbaarheidsfonds 2023” als nadere verordening onder de 

Algemene Subsidie Verordening Tubbergen 2018 vast te stellen 
2. De verordening Stimuleringsfonds sociaal domein 2018 per 1 januari 2023 in te trekken 

 
6a: Presentatie door de heer F. Eekelder (Noaberkracht) 

Er vindt in de commissie een presentatie plaats over het leefbaarheidsfonds, geagendeerd als 
agendapunt 6a. In verband met de afwezigheid van de heer Eekelder (Noaberkracht) wordt de 
presentatie verzorgd door mevrouw Stamsnieder (Noaberkracht).  
 
6b: Bespreken raadsvoorstel 

Na de presentatie is het raadsvoorstel in de commissie besproken. 
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 
geagendeerd.  
 

7. Vaststellen wijziging verordening Jeugdhulp  
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

Verordening tot wijziging van de verordening jeugdhulp gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen. 
 
Toezegging 

Naar aanleiding van een vraag van de heer Oude Hendriksman over bijlage 2 van de wijziging 
verordening jeugdhulp zegt wethouder Berning toe dat deze vraag ambtelijk wordt uitgezet.  
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 
geagendeerd.  
  

8.  Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. kennis te nemen van de ontwerp begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst 
Twente; 

2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de 
Omgevingsdienst Twente; 

 
De heer Oude Hendriksman stelt dat in de begrotingswijziging OD Twente het jaartal 3 februari 
2022 wordt vermeld en merkt op dat dit waarschijnlijk 3 februari 2023 moet zijn.  
Wethouder Bekhuis geeft aan dat deze datum niet aangepast kan worden omdat OD Twente de 
eigenaar van het stuk is. De opmerking zal wel worden meegenomen.  
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 
geagendeerd.  
 

9.  
 

Septembercirculaire Gemeentefonds 2022 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1a. Het resultaat voor de jaarschijf 2022 te wijzigen in de begroting van 2022 en 
1b. € 365.000,- voor de taakmutatie energietoeslag functioneel te ramen. 

 



1c. € 341.000,- voor de uitkering invoeringskosten omgevingswet toe te voegen aan de Reserve 
Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen. 

1d. € 6.000,- voor leerlingenvervoer Oekraïne functioneel te ramen. 
 
2. de resultaten voor de jaarschijven 2023 tot en met 2026 te betrekken bij het eerstvolgende P&C 
    document. 
 
Toezegging 

De heer Oude Hendriksman vraagt of de gevolgen al bekend zijn als de Wet kwaliteitsborging 
ingaat en of dit gefaseerd wordt ingevoerd. Daarnaast vraagt de heer Oude Hendriksman hoe de 
gemeente de kwaliteit van de private kwaliteitsborging gaat toetsen.  
Wethouder Bekhuis zegt toe dat ze hier deze week op zal terugkomen.   
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 
geagendeerd.  
 

10.  
 

Vaststelling diverse belastingverordeningen voor 2023 

 Vast te stellen de bijgaande belastingverordeningen voor 2023: 
1. de Verordening afvalstoffenheffing 2023; 
2. de Verordening riool- en waterzorgheffing 2023; 
3. de Verordening toeristenbelasting 2023; 
4. de Verordening forensenbelasting 2023; 
5. de Verordening OZB 2023; 
6. de Legesverordening 2023. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel en de bijbehorende belastingverordeningen worden als bespreekstukken voor de 
raadsvergadering van 20 december 2022 geagendeerd.  
 

11.  Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2023 

 

 De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 vast te stellen 
 
Toezegging 

Mevrouw Heithuis vraagt wat de concrete verschillen zijn met de huidige verordening en dan 
specifiek voor de inwoners met 120% van het minimum inkomen. Verandert er iets voor deze 
inwoners?’ 
Wethouder Bekhuis zegt toe er een ‘was-wordt lijst’ zal worden toegezonden, met daarin de 
verschillen.   
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 
geagendeerd.  
 

12.  Sluiting 
 

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

 
 


