
 
 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur,                                       
gehouden op dinsdag 14 februari 2023, 20.15 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen   
 
 

Voorzitter: 

De heer H. Wessels  

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 S.W.J.. Hesselink (Keerpunt22) 
De heer H.E.J. Nijhuis (Keerpunt22) 

 

De heer P.F. Oude Geerdink (Keerpunt22)  
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk) 
De heer N.A. van de Graaf (Lokaal Sterk) 
De heer A.G. Veldhuis (Lokaal Sterk)  

 

De heer G.B. Keupink (PvdA)  

  

  
Plaats: 

Raadzaal 

Tijd: 

20.15 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 10 januari 2023 

 

 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 

 

 Er zijn geen terugkoppelingen vanuit Verbonden partijen, deelnemingen en Twenteraad.  
 

6. Rondvraag 
 

 De heer Stamsnieder merkt op dat mensen die een invalideparkeerplaats hebben binnen de 
gemeente Tubbergen na een bepaalde periode een bericht krijgen dat zij weer voor herkeuring 
moeten om te bekijken of zij nog recht hebben op die invalideparkeerplaats en vraagt waarom wij 



mensen voor wie de situatie in de toekomst niet verandert door een traject van herkeuring e.d. 
sturen.   
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en zegt toe na te gaan of er standaard een herkeuring 
plaatsvindt en zo ja, wanneer dit wel en niet gebeurt.  
 
De heer Stamsnieder roept wethouder Berning op om te kijken of de situatie rondom het herkeuren 
veranderd kan worden via de VNG e.d., zodat mensen niet onnodig belast worden.   
Wethouder Berning neemt deze oproep mee.  
 
De heer Nijhuis vraagt hoe de situatie in Tubbergen is rondom overlast van verwarde personen en 
of er veel meldingen worden gedaan.  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en zegt toe het huidig aantal meldingen op te zoeken en 
dit met de raad te delen. 
 
De heer Nijhuis vraagt of mensen weten hoe ze de weg kunnen bewandelen naar de 
schuldhulpverlening in Tubbergen. Daarnaast vraagt de heer Nijhuis wat het beeld is ten aanzien 
van schuldhulpverlening en wat de gemeente doet aan voorlichting.  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag.  
 
De heer Nijhuis vraagt of het een idee is om de wijze waarop mensen de schuldhulpverlening 
kunnen bereiken in de nieuwsbrief van de gemeente te zetten. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en zegt toe te zullen kijken of hier nog een keer extra 
urgentie aan gegeven kan worden en bijvoorbeeld in Op en Rond de Essen nog een extra 
publicatie te doen. 
 
De heer Keupink stelt een aantal vragen met betrekking tot de uitvoering van de participatiewet:  

1. Heeft er een evaluatie plaatsgevonden? 
2. Zo ja, waarom zijn de raad en de adviescommissie daarover niet geïnformeerd? 
3. Wat waren daarvan de conclusies en aanbevelingen? 
4. Wat zijn de totale kosten van de uitvoering participatiewet in 2022 in vergelijking met de 

kosten in 2021?  
5. Hoe denkt de wethouder dat de uitvoering van de participatiewet wel snel weer op orde 

kan komen?  
Wethouder Berning beantwoordt de vragen.  
 
NB De heer Keupink heeft de vragen later nog eens per e-mail ingediend. Deze vragen zijn per e-
mail beantwoord op 2 maart 2023.  
 

7.  Sluiting 
 

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

 
 


