
 
 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur,                                       
gehouden op dinsdag 10 januari  2023,  20.30 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)  
Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw J.H. Vissia (Gemeentebelangen/VVD) 

Aanwezig van het college: 

Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
 

De heer S.W.J.. Hesselink (Keerpunt22)  
De heer P.F. Oude Geerdink (Keerpunt22)  
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk) 

 

Mevrouw C.B.M. Heithuis-Booijink (Lokaal Sterk) 
De heer H. Wessels (Lokaal Sterk)  
De heer H. te Kolsté (PvdA) 
Mevrouw K.A. Voets (PvdA)   

 

  

  
Plaats: 

Raadzaal 

Tijd: 

20.30 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 december 2022 

 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen.  
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Er is geen informatie vanuit het college.  
 

5.  Terugkoppeling Verbonden Partijen, deelnemingen en Twenteraad 

 

 Dit betreft een nieuw agendapunt waarbij zowel het college als de raad informatie kan delen en een 
terugkoppeling kan geven over  verbonden partijen, deelnemingen en Twenteraad.  
 
Er vindt vanuit het college en vanuit de raad geen terugkoppeling plaats.  
 

6. Rondvraag 
 

 Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 
 



7. Noodzakelijk onderhoud gemeentehuis Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1. Het achterstallig onderhoud van het gemeentehuis weg te werken zodat het gemeentehuis 
op een veilige en verantwoorde manier gebruikt kan worden door de huidige gebruikers. 

2. De kosten hiervan ten bedrage van € 140.000 ten laste te brengen van de reserve groot 
onderhoud.  

 
Toezegging 

De heer Wessels vraagt of er bereidheid is om naast de scenario’s die er al liggen m.b.t. de 
nieuwbouw van het gemeentehuis ook het scenario te onderzoeken waarbij de buitenkant blijft 
staan en de binnenkant wordt aangepast naar wat wenselijk is. De heer Wessels wil hierbij ook 
graag weten wat de verschillen zijn in kosten.  
Wethouder Bekhuis  zegt toe dat het college hierop zal terugkomen.   
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 31 januari 2023 
geagendeerd.  
 

8.  Sluiting 
 

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

 
 


