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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 
gehouden op maandag 20 juni 2016, aanvang 19.30 uur, in de raadszaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen. 
 

Aanwezig: De voorzitter: mr. M.K.M. Stegers, burgemeester  
griffier: mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar 
Leden: mw. U.M.T. Bekhuis-Groothuis, mw. H.M.N. Berning-Everlo, R.J.G. 
Booijink, A.G.E. Busscher, mw. J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink, 
P.H.G.M. Hannink, M.A. Hanste-Kuiphuis, mw. A.B.E.G. Kemperink, B.G.M. 
Olde Hampsink, L.W. Oosterik, H.B.J. Oude Luttikhuis, G.J. Ophof, H.A.M. 
Plegt, mw. K.A.M. Reinerink-Hutten, L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, W.J.G. 
Weerink en H. Wessels 
 

Op uitnodiging van 
de raad aanwezig: 

Wethouders T. Vleerbos, E. Volmerink, R.H. de Witte 
 

Afwezig: mw. J. Aalderink-Büter 

 
Agendapunt 1: Opening 

De voorzitter: Dames en heren, mag ik u uitnodigen om met mij te gaan staan voor het lezen van het 
openingsgebed?  
De vergadering is geopend. Hartelijk welkom. Er is bericht van verhindering van mevrouw Aalderink in 
verband met een verplichte cursus van het werk. Ze kon kiezen of vandaag of morgen, dan is de 
keuze simpel.  
 
Agendapunt 2: Vaststellen agenda 

De voorzitter: Dan zijn we nu bij het vaststellen van de agenda. Er is een motie Vreemd aan de orde 
van de dag ingediend door GB/VVD, mevrouw Detert Oude Weme en Dorpen Centraal de heer 
Oosterik. Het onderwerp is eigen bijdrage huishoudelijke hulp en ik stel voor dat we die voor de 
rondvraag behandelen. Kunt u zich daar in vinden. Ja.  
Beide agendapunten 7 en 8 zijn door de commissie afgeconcludeerd als bespreekstukken dus we 
zullen ze ook gaan bespreken.  
 
Agendapunt 3: Mededelingen 

De voorzitter: Zijn er van uw kant nog mededelingen? 
 
De heer Booijink: Ja, voorzitter ik heb een kleine mededeling. Ons waren als CDA vragen in 
verbijstering ten gehore gekomen. Ten aanzien van de afhandeling van een beoordeling NB-voortoets  
wet NAM pipe in pipe. Er is de afgelopen week wat berichtgeving over geweest in de media en tevens 
werd daarin aangekondigd dat we vanavond in deze vergadering daarover vragen zouden stellen. 
Echter nu is naar aanleiding van de berichtgeving ons document voortoets toegezonden en hebben 
we deze momenteel ter beoordeling. We zullen daarom vanavond daarover geen vragen inbrengen.  
 
De voorzitter; Dank u wel. Nog andere mededelingen. Ja, mijnheer Hannink. 
 
De heer Hannink: Voorzitter, dank. Ik wens zowel inhoudelijk als in de discussie in de besluitvorming 
niet deel te nemen aan agendapunt 7 vanwege mogelijke dubbele rol. 
 
De voorzitter: Prima, dat is genoteerd. Nog andere mededelingen. Geen. 
 
Agendapunt 4: Vragenuurtje 

De voorzitter: Dan zijn we nu gekomen bij het vragenuurtje. Er zijn twee vragen ingediend. De eerste 
door de heer Weerink. 
 
De heer Weerink: Een vraag met betrekking tot een sporthal. In de raadsvergadering van 14 maart 
2016 is een besluit genomen over de nieuwbouw van de sporthal naast het zwembad, de Vlaskoel. Uit 
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de omgeving krijg ik vragen van mensen hoe het er mee staat. We zijn nu ruim drie maanden verder 
en het CDA wil weten hoe het staat met de voortgang. 
 
Onderwerp: Nieuwbouw sporthal 
 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 20 juni 2016 
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 
In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is een besluit genomen over de nieuwbouw van de 
sporthal naast het zwembad De Vlaskoel. We zijn nu ruim 3 maanden verder en het CDA wil graag 
weten hoe het staat met de voortgang. 
 
Hierover stellen wij de volgende vragen: 
 
1. Wat is er de afgelopen 3 maanden gebeurd met betrekking tot de voortgang? 
2. Wat is de stand van zaken? 
3. Wat moet er nog gebeuren? 
4. Is er een planning; hoe ziet deze eruit? 
5. a. Komen we nog steeds in aanmerking voor de teruggave van de BTW met betrekking tot de 

kosten van de sporthal? 
 b. Is er een deadline die gehaald moet worden om hiervoor in aanmerking te komen? 
6. Hoe wordt de voortgang bewaakt en gemonitord? 
7. Hoe staat het met de ontwikkelingen rond de invullingen van de locatie Verdegaalhal? 
 
Wethouder De Witte: Ik begin met vraag drie. Wat moet er nog gebeuren? Veel want de sporthal staat 
er nog niet. Ik draai hem even om. Er is inmiddels wel het een en ander gebeurd. Want we zijn al drie 
of nog maar drie maanden bezig. We hebben de plannen die in 2011 zijn gebruikt bij de toenmalige 
totstandkoming in het proces van de nieuwe sporthal hergebruikt of herijkt. Er is zowel vanuit de 
constructeur als vanuit de installatiehoek naar gekeken om de plannen te actualiseren anno 216. 
Daarnaast zjin er ook diverse gesprekken al gevoerd met de gebruikers over hun rol en ook over hun 
programma van eisen. Zoals u weet spreken die gebruikers namens een grote groep dus er gaat 
redelijk veel tijd zitten in de terugkoppeling en het ophalen van de eisen. En as we speak zitten ze in 
de locatie naast ons, in de burgerzaal, om het programma van eisen en het voorlopig ontwerp te 
definiëren. Dus met de laatste puntjes op de I zodat we door kunnen gaan naar het definitieve 
ontwerp. Is er een planning? Ja, vanzelfsprekend. We doen niets anders dan plannen. Een 
bouwplanning, zoals u weet mijnheer Weerink, is meestal opgedeeld in een voorbereiding, een 
aanbestedingsfase en een realisatiefase. We denken voor de bouwvak de voorbereidingsfase af te 
sluiten en na de bouwvak te starten met de aanbestedingsfase. Dat zal rond september/oktober a.s. 
zijn. Als alles mee zit willen we eind van het jaar starten met bouwen. Dit onder voorbehoud, pin me 
daar niet op vast maar zoals de Excelplanning er nu uit ziet zijn dat de maanden zoals we die invullen. 
Daarnaast refereert u aan het Btw-regime dat we ook als argument hebben gebruikt. Het ministerie in 
Den Haag was van plan om dat per 1 januari 2015 te gaan aanpassen. Dat hebben ze tot nader order 
uitgesteld. Als we de geleerden mogen geloven dan zal dat zijn tot na de verkiezingen. Die zijn in 
2017. Voor nu zijn er nog geen aanpassingen in het Btw-regime en kunnen we nog steeds op hetgeen 
rekenen waar we ook in de besluitvorming mee gerekend hebben.  
Wordt er gemonitord? Ja, ook vanzelfsprekend. We hebben een interne organisatie opgericht waar 
een projectleider in zit en waarin we ook bestuurlijk aan tafel zitten. Een keer in de twee weken 
worden we bestuurlijk bijgepraat over de voortgang. We kijken dan naar de kaders die we met elkaar 
geschapen hebben. We kijken naar het budget, zelfwerkzaamheid maar ook naar de planning. Dus 
zeker, we houden de vinger aan de pols en proberen ook de planning zoals die met elkaar is 
uitgesproken te hanteren. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de Verdegaalhal, de nieuwe invulling, 
daar hebben we al van gezegd dat het een politiek maatschappelijk draagvlakproces moet zijn. Het 
moet zorgvuldig zijn in datgene dat we daar aan toevoegen. Zoals we in het presidium hebben 
afgesproken gaan we 27 juni a.s. vanuit Tubbergen Bruist een update geven over hoe we het proces 
zien. Na de bouwvak wordt gestart met de kaders die wij als raad, als gemeente gaan stellen aan de 
herontwikkeling. In zoverre de antwoorden op uw vragen.  
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De voorzitter: nog aanvullende vragen mijnheer Weerink? 
 
De heer Weerink: Op dit moment is het zo wel duidelijk. Ik begrijp dat het lastig is om echt iets over 
het Btw-verhaal te zeggen omdat onduidelijk is hoe dat dan gaat worden straks. Hoe kunnen we 
voorkomen dat we daar mogelijk een scheur in de broek oplopen. Het is lastig begrijp ik. 
 
Wethouder De Witte: We volgen het. Het heeft niet alleen consequenties voor de nieuwbouw van de 
sporthal maar natuurlijk consequenties voor al onze buitensport- en binnensport accommodaties. VNG 
zit er kort op en via VNG krijgen we de informatie. Daar nu een zinnige uitspraak over doen is veel te 
voorbarig. We weten dat het is uitgesteld tot na de verkiezingen. Dat is het enige dat we weten. Laten 
we hopen op goede verkiezingen en niet nadenken over Btw-regime. 
 
De voorzitter: Ja, dank u wel. 
 
De heer Oosterik: Mag ik nog een aanvullende vraag stellen. Twee weken terug was ik in Langeveen 
en ik zag dat ze daar een veiling voor het kunstgrasveld hadden georganiseerd. Volgens mij hadden 
ze maar liefst € 14.000 opgehaald. Ik was benieuwd, omdat er destijds ook een motie is ingediend, of 
er al concrete plannen zijn met betrekking tot de zelfwerkzaamheden van de diverse verenigingen. 
 
Wethouder De Witte: Volgens mij was voor dat het besluit genomen is al veel initiatief genomen tot 
zelfwerkzaamheid. Ik weet dat ze het een en ander aan evenementen gaan organiseren rondom de 
zomerperiode en daarnaast zijn ze al een tijdje bezig om heel kritisch te zijn op het bestek en te kijken 
waar ze zelfwerkzaamheidshandjes kunnen leveren. Ook de samenleving van Tubbergen en de 
gebruikers van de nieuwe sporthal zijn volop bezig met het creëren van eigen middelen of het creëren 
van een bijdrage of een bijdrage in fysieke handjes. Maar, ze hebben nog geen veiling georganiseerd 
zoals in Langeveen.  
 
De voorzitter: De haring is al op. Dan komen we nu aan de tweede vraag van GB/VVD, de heer Oude 
Luttikhuis.  
 
De heer Oude Luttikhuis:  
 
Onderwerp: Bouwstraat Industrieterrein De Krön 
 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 20 juni 2016 Vragen gericht aan: het 
college van B&W 
Tijdens het recente bedrijfsbezoek van Gemeentebelangen/VVD aan Hofhuis keukens en Mobility4all 
te Harbrinkhoek, was een van de besproken punten de slechte kwaliteit van de bouwstraat die de 
ontsluiting van het industrieterrein De Krön regelt. 
Enkele jaren geleden zijn in het kader van langdurig parkeren door vrachtwagens, kleine 
aanpassingen aan de inrichting van het industrieterrein gerealiseerd. De onderhoudsstaat van de 
straat is reeds toen aan de orde geweest maar werd uitgesteld omdat vanuit de gemeente werd 
gedacht dat De Krön II op korte termijn ontwikkeld zou kunnen worden. 
Tot op heden is dit nog niet gerealiseerd en daarom stellen wij van Gemeentebelangen/VVD in deze 
raadsvergadering de slechte staat van de straat aan de orde en vragen of u bereid bent om de straat 
op korte termijn te herstellen en weer op een acceptabel en veilig niveau te brengen. 
Het stikt namelijk van de gaten en de bulten.  
 
Wethouder Volmerink: Ja dank u wel voorzitter. De Krön, het industrieterrein in Harbrinkhoek. I en II 
zegt u, die zijn in feite afgerond. Wat ligt er nu wel in. 
 
De heer Oude Luttikhuis: I is afgerond en II moet nog komen volgens mij. 
 
Wethouder Volmerink: Nee, helder. Ik moet even kijken wat hier staat, op termijn ontwikkeld zou 
worden, excuses. Wat ligt er nu wel in? Er wordt gesproken over een bouwstraat. Normaal is het wel 
gebruikelijk dat er eerst een bouwstraat in komt en daarna een zogenaamde woonrijpstraat, laat ik dat 
zo maar noemen. Dat is in Harbrinkhoek niet het geval. Dus de term bouwstraat moeten we toch even 
herstellen. Er ligt wel een straat in die direct, in één keer bedoeld is als de eindstraat. Er liggen 
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namelijk ook molsgoten, kolken, rabatstroken, verkeersstroken in. Wat we op dit moment wel doen is 
hier en daar wel herstelwerkzaamheden verrichten. Voor de rest is het veilig en sober ingericht. Het 
verdient geen 8 of een 9, helemaal mee eens. Dat het compleet onveilig is ben ik niet met u eens. Het 
andere probleem is dat er geen geld voor is gereserveerd van onze eigen begroting. Als u wilt dat er 
iets gaat gebeuren dan zal er toch eenmalig extra geld voor moeten komen. Maar daar is in de 
exploitatie niets over meegenomen. Het enige dat we hebben over elementverharding is € 50.000,00 
structureel geld voor de klinkers. Normaal gesproken zit het in de exploitatie of het grondbedrijf mee. 
In de Krön is dat dus niet het geval.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Van de Hagweg naar de pannenloods is een nieuwe asfaltstraat gekomen. 
Wat schetst mijn verbazing: het is een complete stapeling van asfalt geweest daar. Ongeveer 30 cm. 
asfalt is er op geplakt. Daar is blijkbaar wel geld voor. Als we dan in Harbrinkhoek een keer vragen, 
wat al eerder aan de orde is geweest, om een update van de bestrating de Krön, dan kan dat niet. Ik 
stel ernstige vraagtekens bij het beleid van de bestrating en dat soort dingen in de gemeente 
Tubbergen.  
 
Wethouder Volmerink: U praat over het asfaltbeheer, u weet dat, dat is iets anders dan de klinkers. 
We kunnen het ook meenemen als gesteld wordt dat het inderdaad compleet anders moet. Misschien 
is het een optie om het gewoon mee te nemen in het MOP-asfalt dat er binnenkort komt en de 
discussie daar aan te wakkeren en dan met elkaar te bekijken of het door het ijs heen valt of, zodat we 
daar ook voor gaan begroten. Dus we hebben wel geld voor de klinkers. Asfalt is als beleid wel 
gescheiden. Maar dan moeten we het in die sessie misschien meenemen zodat we daar met elkaar 
tot een oplossing kunnen komen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Het gaat me er om dat het al een lange tijd aan de orde is geweest. Het is 
toen uitgesteld vanwege Krön II. Dat betekent dat het nog steeds onder de aandacht is. Dat het niet 
begroot is wil niet zeggen dat we het niet moeten doen. Het is gewoon zwaar achterstallig onderhoud 
mijnheer Volmerink. Het ziet er echt niet uit. Ik heb ook bewust bouwstraat gezegd want het is een 
grote kuil met gaten achter elkaar. De klinkers liggen wel op de goede kant er in en de afwatering is 
ook inderdaad aangelegd. Alleen het watert niet af want het blijft gewoon in de gaten staan. Waar het 
me om gaat, als dit aan de orde komt en ik geef het aan, om dan erachter te komen dat er geen 
budget voor is, daar kan ik heel slecht tegen. Zeker als ik het gevalletje zie van de asfaltstraat Hagweg 
naar de pannenloods. Het is ook een keertje schuiven van budget want blijkbaar kunnen ook andere 
prioriteiten worden gesteld. Ik weet het niet, hebt u de straat gezien waar ik op doelde, de asfaltstraat? 
Een stuk? Hoe hoog vindt u de straat liggen ten opzichte van het verleden. 
 
Wethouder Volmerink: Dan praat u over een stukje uitvoering, dan moet ik ter plekke gaan kijken. Ik 
kan niet iedere meter bekijken.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Het gaat me niet zo zeer om het feit dat het zo hoog is maar er is natuurlijk 
ook een begroting gedaan door een onderaannemer die heeft aangegeven wat er opgepakt gaat 
worden. Volgens mij betaal je asfalt per ton en niet per strekkende meter. Er hangen wel degelijk 
consequenties aan vast. Als ik dan een eenvoudig verzoek doe om de straat in de Krön aan te passen 
krijg ik direct een afwijzing. Daar ben ik niet zo van gecharmeerd.  
 
Wethouder Volmerink: Volgens mij heb ik u een aanbieding gedaan om het mee te nemen straks in de 
MOP asfalt en daar eens te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar als u zegt er ligt nog 
geld klaar om het direct aan te pakken, dat was in het verleden ook gebeurd, dat is dus niet het geval. 
Als we met elkaar eens zijn dat we er iets voor moeten doen dan moeten we ook kijken hoe we dat 
samen op moeten pakken. Dat er nu panklaar wat ligt, daarop is het antwoord helder: nee. Is het dan 
onoverkomelijk? Straks in september a.s. gaan we binnen de commissie R&E heroverwegen met de 
risico's van de wegen die er zijn. Misschien is dat wel juist een mooi aanknopingspunt en juist dit mee 
te nemen in de discussie. Daarvan kunnen we dan met elkaar uitzoeken hoe we dat aanpakken. 
Misschien is dat iets om het daar juist in te pluggen. Dat is over enkele maanden al. Is dit acceptabel, 
zo nee dan valt hij door het ijs heen om het zo maar te zeggen. Dat is misschien het juiste moment om 
het te categoriseren. Dan kunnen we daar wat mee doen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: We zijn zo maar weer een jaar verder. In september over de plannen praten 
en vervolgens kom je tot ontwikkeling. Op een winterdag ga je het er niet uithalen, dan wordt het 
voorjaar en zijn we echt een jaar verder. Ik vind het jammer, dat meen ik serieus.  



 

 
5 

 
Wethouder Volmerink: U begrijpt ook dat wij een jaar vooruit gaan plannen. Het komt nu inderdaad 
aan de orde maar wij hebben ook onze planning voor het hele jaar al gemaakt. Inderdaad, als het 
zoveel aandacht behoeft moet er serieus aan gewerkt worden om het met elkaar op te pakken. Ik kan 
nu niet toezeggen om het vandaag of morgen op te lossen. Dat is misschien wat u wel had gehoopt 
maar ik kan het u niet toezeggen. Dat wil niet zeggen dat ik er niets aan wil doen. Volgens mij past het 
perfect in de discussie die in september wordt gevoerd.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik denk toch dat u in ieder geval voorbereidingen moet treffen om het op te 
pakken en dat we daarna het budget beschikbaar stellen zodat het daarna vlot kan worden opgepakt. 
En niet dat het nog heel lang blijft liggen. Want dat vind ik echt niet acceptabel. 
 
Wethouder Volmerink: Dan zegt u met andere woorden dat u nu voorlopig voor alleen dit onderwerp al 
budget beschikbaar mag stellen met een plan van aanpak of mee willen nemen in het grotere geheel? 
 
De heer Oude Luttikhuis: Nee, ik heb gewoon gezegd de planvorming op te pakken. Zodat er in ieder 
geval een planning wordt gemaakt. Het budget komt waarschijnlijk wel beschikbaar te zijner tijd. Het 
hoeft niet nog een keer af te wachten tot we budget beschikbaar gaan stellen, dan vervolgens gaan 
kijken wat we exact moeten gaan doen in de bestrating en vervolgens dan nog eens een keer een 
plan van aanpak maken en dan de bestrating leggen. Dan wordt het wel heel erg laat.  
 
De voorzitter: Ik wil deze discussie afronden. Ik denk dat u uw punt hebt gemaakt. De wethouder heeft 
u een toezegging gedaan en gaat verder nadenken over andere mogelijkheden.  
 
Agendapunt 5: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 23 mei 2016 

De voorzitter: Heeft iemand daar inhoudelijke wijzigingen op. Niemand?  
 
De heer Booijink: een kleine opmerking. Op pagina 7 staat CD in plaats van CDA.  
 
Met bovenstaande opmerking wordt het verslag vastgesteld. 
 
Mevrouw Reinerink: Ik heb een vraag naar aanleiding van. Op pagina 21 over de fiets verkeersborden 
bij het knooppunt Kamkuiper. Bewegwijzering van Geesteren naar Tubbergen en vice versa. Wat is de 
status daarvan.  
 
Wethouder Volmerink: Ze zijn besteld en als het goed is dan is de route al aangelegd. Dus volgens mij 
is aan uw wens voldaan. 
 
De heer Oude Luttikhuis: De borden staan er.  
 
Mevrouw Reinerink: Dat heb ik niet gezien, sorry. 
 
De voorzitter: Het ging ten koste van het budget voor de Krön.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik heb dat ook als argument aangehaald. Wat er misschien nog wel even bij 
gezegd moet worden, het is een stapeling van borden geworden. Je hebt het bord Harbrinkhoek. 
Direct daarvoor staat de blauw/witte paal met de fietsborden eraan. Aan de overkant heb je een aantal 
lantaarnpalen waar je heel goed de fietsborden aan kunt maken. Er zitten ook al een aantal 
bevestigingspunten aan. Op dat punt is het vier borden bij elkaar, dat maakt het ook een beetje 
chaotisch. Het vervolgstuk van de route is aangegeven op de lantaarnpalen, dat is keurig netjes 
geregeld. Alleen net het punt bij Kamkuiper zelf zou misschien optisch enigszins verfraaid kunnen 
worden. Een wirwar van borden is ook niet goed.  
 
Wethouder Volmerink: Ja, inderdaad, als het om de uitvoering gaat zullen we het intern even 
meenemen. Misschien kan het efficiënter op een bestaande paal. Dat is uw oproep als ik het goed 
begrijp.  
 
De voorzitter: Nog anderen opmerkingen naar aanleiding van? Niemand. 
 
Agendapunt 6: Vaststellen lijst ingekomen stukken 
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De voorzitter: Dan ga ik naar agendapunt 6, het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Er is 
een brief binnengekomen van de Federatie Muziekgezelschap Tubbergen en Kaliber Kunstenschool. 
Het voorstel is om die brief toe te voegen aan de lijst van ingekomen stukken met als 
behandelvoorstel voor kennisgeving aannemen en betrekken bij de behandeling van het 
raadsperspectief. En dat doet u morgen. Kunt u daar mee akkoord gaan.  
 
De heer Ophof: Ik heb er wel een vraag over. Komt u dan met een voorstel met betrekking tot die 
brief? 
 
De voorzitter: Nee, zoals het in het perspectief staat. 
 
De heer Ophof: Zoals het in de brief staat, zo gaat u daar mee om. 
 
De heer Busscher: Zoals het raadsperspectief.  
 
De heer Ophof: Oké, maar dit is dus niet exact in overeenstemming met het raadsperspectief begrijp 
ik? Het sluit een-op-een aan? 
 
Wethouder De Witte: Inhoudelijk misschien niet qua argumentatie maar wel qua financieel. De 
financiële consequenties zoals de Muziekfederatie en Kaliber schetsen is meegenomen in het 
raadsperspectief.  
 
De heer Ophof: De brief geeft een bepaalde intentie aan dat er mogelijk een verschil zou zijn tussen 
de begroting en datgene dat de Muziekfederatie inbrengt en uiteraard de Muziekschool. Maar dat is 
niet het geval. 
 
Wethouder De Witte: Nee, want in het raadsperspectief stellen we voor om structureel een extra 
bijdrage toe te kennen. Dat is waar ze in de laatste alinea een beroep op doen en ze geven in de 
voorste alinea's de perfecte argumenten om dat te doen.  
 
De voorzitter: het is meer om te voorkomen dat u de laatste alinea uit het raadsperspectief schrapt.  
 
De heer Ophof: Ik was even benieuwd of we er flink mee aan het werk moesten of niet. 
 
Wethouder De Witte: Ze hebben getracht om in te spreken maar bij een raadsperspectief hebben we 
geen insprekers dus daarom hebben ze besloten om een brief te schrijven. 
 
De heer Ophof: Prima, dank u wel.  
 
De voorzitter: Kunt u zich overigens vinden in de wijze van afdoening van de overige ingekomen 
stukken? Ja. Aldus besloten.  
 
Agendapunt 7: Natura 2000 

De voorzitter: Agendapunt 7, Natura 2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek. De heer 
Hannink zal even plaatsnemen op de publieke tribune. Wie mag ik over dit punt het woord geven? 
Mijnheer Plegt. 
 
De heer Plegt: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben hierover een amendement voorbereid, 
maar daar kom ik zo dadelijk nog even op. Eerst iets over de inhoud. Er moet een aantal maatregelen 
worden getroffen in Dal van de Mosbeek en in het Springendal en die moeten worden vertaald in het 
bestemmingsplan. De manier waarop de provincie ons ervoor stelt, op het punt van de inhoud, daar 
kunnen wij ons wel in vinden, zeg ik maar gelijk. De provincie stelt dat de resultaten van het 
gebiedsproces, dat dat heel rechtstreeks, één-op-één de input wordt van het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan is niet anders dan een vertaling daarvan. Wellicht dat het nog goed is om dat nog 
even ergens goed vast te leggen, dat dat voor onze fractie wel een belangrijk punt is, dat dat de 
inhoud wordt van het bestemmingsplan. De provincie geeft het zelf al aan, maar het is denk ik goed 
om het even te markeren. Wij kunnen ons in dat punt wel vinden. Op het punt van de vorm, de 
procedure, hadden wij een paar aanvullingen waaronder wij ermee zouden kunnen instemmen dat de 
provincie een provinciaal inpassingsplan maakt. Daarnaast hadden we nog iets, dat heeft ook niets 
met de inhoud te maken en de griffier heeft er vanmiddag terecht op gewezen dat het de vraag is of je 
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zoiets in een amendement moet doen, maar ik zei 'ik kan het niet laten, we zien vanavond wel waar 
het schip strandt'. Dat gaat over de coördinatie met Dinkelland. Je leest in het stuk tussen de regels 
door dat het allemaal sneller en makkelijker is als de provincie het doet en dan af moet stemmen met 
twee gemeenteraden in plaats van dat we dat zelf met Dinkelland zouden afstemmen en dat onze 
ambtelijke organisatie Noaberkracht dat zou doen. Dat is iets wat wij, niet willen lezen is niet het 
goede woord, als het zo is mogen we het zeggen, maar eigenlijk wil je dat niet geloven, dat dat zo is. 
Als we dat in eigen huis zouden doen lijkt het ons althans dat we dat prima met Dinkelland zouden 
kunnen afstemmen. Dat betekent ook niet dat we daarmee niet willen dat de provincie het niet gaat 
doen, maar we vinden het niet echt een gepast argument om te zeggen dat de provincie dat maar 
moet doen. Voorzitter, het amendement moet ik voorlezen. Het is een amendement van GB/VVD en 
het CDA, we dienen het gezamenlijk in. We stellen het volgende amendement voor: 
 
Amendement van GB/VVD, CDA 
 
Amendement 2016 Plegt/Stevelink 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 20 juni 2016; De ondergetekenden 
stellen het volgende amendement voor: 
 
1. Aanvullende voorwaarden 
Aan de voorwaarden waaronder ingestemd wordt met het maken van een provinciaal inpassingsplan 
(pip) voor de Natura 2000 gebieden Springendal en Dal van de Mosbeek toe te voegen de 
navolgende voorwaarden: 

 in het pip wordt bepaald dat de raad van Tubbergen de bevoegdheid behoudt om 
bestemmingsplan(nen) vast te stellen voor het pip-gebied (met respectering van de 
planinhoud van het pip); 

 met het pip wordt geen verandering gebracht in de bevoegdheidsverdeling tussen 
Gedeputeerde Staten en het college van burgemeester en wethouders voor wat betreft 
bestemmingsplannen en vergunningverlening. 

 
2. Coördinatie met Dinkelland 
Uit het voorstel aan de raad wordt geschrapt de passage dat het feit dat het Natura 2000 gebied in 
Tubbergen en in Dinkelland ligt coördinatieproblemen en vertraging kan opleveren. 
 
Toelichting: 
 
Inzake de aanvullende voorwaarden: 

 Uit de wet vloeit voort dat de raad gedurende 10 jaar niet meer bevoegd is om een 
bestemmingsplan voor het gebied vast te stellen als de provincie een pip vaststelt. Dat is voor 
de raad een onaanvaardbare beperking van haar bevoegdheden. Daarom moet als 
voorwaarde worden gesteld dat in het pip wordt bepaald dat de raad bevoegd blijft om 
bestemmingsplannen vast te stellen voor het gebied van het pip. 

 Gedeputeerde Staten kunnen in een pip bepalen dat zij bevoegd zijn voor wat betreft het 
verlenen van omgevingsvergunningen in het gebied van het pip. Dat is ongewenst en daarom 
moet worden afgesproken dat Gedeputeerde Staten afzien van de mogelijkheid om deze 
bevoegdheid naar zich toe te trekken. 

 
Inzake de coördinatie met Dinkelland: 
Het Natura 2000 gebied ligt deels in de gemeente Tubbergen en deels in Dinkelland. Het college van 
burgemeester en wethouders ziet het als een nadeel als het bestemmingsplan door beide gemeenten 
moet worden opgesteld. De raad ziet dat nadrukkelijk anders. De gemeenten Tubbergen en 
Dinkelland hebben een gezamenlijke ambtelijke dienst Noaberkracht en de beide gemeenten 
proberen zoveel als mogelijk is hun beleid en regelingen te harmoniseren. In dit perspectief is het feit 
dat het Natura 2000 gebied in twee gemeenten ligt eerder een uitdaging dan een probleem. 
 
Dat was het van onze kant. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog anderen? Ja. 
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De heer Stevelink: Dank u wel, voorzitter. Even een kortere aanvulling daarop. Wij als CDA zijn het 
ook eens met het eerste verhaal van de field lab die wordt uitgevoerd in samenwerking met LTO en 
met de betrokken instanties. Wij vinden het heel belangrijk dat als straks de field lab klaar is en 
bestemd moet worden via de PIP, dat we geborgd zien dat het ook echt daadwerkelijk op de manier 
gebeurt zoals dat ook is afgesproken. Dat is voor ons wel echt heel belangrijk. Een tweede punt, het 
staat ook in het amendement: die tien jaar die volgens de wet is geregeld. Voor ons is het wel 
belangrijk: stel je voor dat de field lab klaar is, we bestemmen via de PIP, dat de provincie niet vijf jaar 
na tijd nog weer met de PIP kan komen aanzwaaien. Dat het niet meer doorgevoerd kan worden 
omdat alles niet goed is bekrachtigd, de NB-vergunningen kunnen niet meer worden afgegeven of 
zelfs bestaande NB-vergunningen komen onder druk te staan, dat de provincie kan zeggen 'gemeente 
Tubbergen, gaat nu eerst eens extra gronden bestemmen om weer ontwikkelingsruimte te creëren'. 
Dat willen we absoluut niet. Dat vinden we een heel belangrijk punt hierin, dus dat wilde ik nog even 
toevoegen. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? Ja, de heer Wessels. 
 
De heer Wessels: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even reageren op het voorstel zoals het 
ingediend is en nog even niet op het amendement. Als groene en sociale partij zijn wij voor 
bescherming van de natuur. Er is in de achter ons liggende jaren al heel veel natuur verdwenen en wij 
zijn blij met Natura 2000 en EHS, zodat er in elk geval nog wat natuur overblijft en niet alles wordt 
opgeofferd aan economisch gewin. Wij zijn dan ook zuinig op ons Twentse landschap en de nog 
aanwezige biodiversiteit. Anderzijds hebben we begrip voor agrariërs die in of nabij de Natura 2000-
gebieden werken en wonen. Zij mogen dan ook niet de dupe worden van onze wens om de natuur te 
sparen. Zij zullen in voorkomende gevallen afdoende gecompenseerd moeten worden voor eventuele 
beperkende maatregelen of grondonteigening. Hoewel we in het algemeen voorstander zijn van lokale 
besluitvorming, kunnen wij in dit geval akkoord gaan met het voorstel van het college om een PIP op 
te stellen. Het biedt onzes inziens voldoende voordelen. Uitkomsten van het field lab worden als 
uitgangspunt genomen. We lopen als gemeente niet het risico om niet tijdig alles rond te hebben in 
2021. Zienswijzen worden behandeld door de provincie en dat voorkomt dat lokale bestuurders in een 
moeilijke situatie terechtkomen. Kortom: wij hebben voldoende vertrouwen in zowel de provincie als 
de verantwoordelijke wethouder, kunnen dit voorstel ondersteunen en zullen het amendement niet 
ondersteunen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kemperink, ik dacht dat u ook het woord wilde. Gaat uw gang. 
 
Mevrouw Kemperink: Het is bekend dat de Natura 2000 zijn sporen zal nalaten in de gemeente 
Tubbergen. Sporen die niet voor alle betrokkenen een even gunstige uitwerking zullen hebben. Maar 
wij begrijpen ook dat het uitvoeren van de nodige maatregelen is gekoppeld aan economische 
ontwikkelruimte in onze gemeente en dat dit een regeling betreft die reeds langere tijd bestaat. Wij zijn 
ons er dan ook terdege van bewust dat er vanuit dat kader niet veel bewegingsruimte meer is richting 
de burgers die de effecten zullen voelen vanuit Natura 2000-maatregelen voor het gebied Springendal 
en Dal van de Mosbeek. Het proces dat is opgestart, waarbij voor een bewuste samenwerking is 
gekozen met de provincie, LTO, betrokkenen en specialisten, zien we als een van de betere keuzes in 
een vervelende situatie. Dit alles in overweging nemende gaan wij met inachtneming van het 
amendement dat wij al gezien hebben akkoord met dit raadsbesluit. 
 
De voorzitter: Dat betekent dat u voor het amendement bent. Dat spreekt u nu uit? Ja. Nog anderen? 
Wethouder Volmerink. 
 
Wethouder Volmerink: Dank u wel, voorzitter. Zoals in de commissie ook al eerder is afgesproken, 
komt de inhoud van het bestemmingsplan nadrukkelijk nog eens uit het field lab. Ik heb destijds 
uitgelegd hoe de field lab werkt, dus daar ga ik eigenlijk niet meer op terugkomen. Dezelfde field lab 
wordt ook gebruikt om het inpassingsplan op te stellen. Hetzelfde team wat de maatregel heeft 
afgedwongen, met een afdwingbaar karakter, stelt dus ook de eindcontrole en het inrichtings- c.q. 
inpassingsplan op. Van die kant mogen er dus geen verrassingen komen. De discussie in de 
commissie ging met name over 'ja, maar als de provincie het overneemt, zijn wij dan nog wel baas in 
eigen huis'. Dat zijn nu precies de afspraken die we gaan maken met de provincie en die ook 
teruggekoppeld worden aan jullie als raad c.q. commissie. Wat dus hier staat, ik loop het even langs: 
in het PIP wordt bepaald dat de raad van Tubbergen de bevoegdheid behoudt om het 
bestemmingsplan vast te stellen voor alleen het PIP-gebied, dus alleen de gronden waar wat moet 
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gebeuren, met respectering van de planinhoud van het PIP. Dat houdt dus in dat eerst de uitwerking 
komt van de maatregelen die zijn voorgesteld van de field lab en daarna gaan wij weer over onze 
eigen bestemmingsplannen. Als ik hem zo moet lezen kan ik daar gewoon mee akkoord gaan. Dat 
houdt dus ook in, bij het tweede, met het PIP wordt geen verandering gebracht in de 
bevoegdheidsverdeling GS en B&W voor wat betreft het bestemmingsplan en de 
vergunningsverlening: het is een eenmalig iets en daarna zijn de bevoegdheden gewoon weer bij 
onze eigen gemeente Tubbergen. Als ik hem samen mag vatten: eenmalig wordt het uit handen 
gegeven bij de provincie voor alleen de gronden waarvoor het bedoeld is en daarna hebben wij weer 
de bevoegdheid over die gronden bij een eventuele herziening of dat er weer opnieuw een 
bestemmingsplanwijziging komt. Dat het daar in ieder geval via de gemeente gaat. Als we het zo 
moeten lezen, is dit voor mij een steun in de rug voor wat we al afgesproken hebben en wat 
bekrachtigd gaat worden in een goede afsprakenlijst die we met elkaar gaan maken. De provincie wil 
dit ook juist met de gemeenteraad doen. Kijk maar in de brief die ons geschreven is als bijlage bij het 
raadsvoorstel. De provincie wil goede afspraken maken met de gemeenteraad bij het vaststellen van 
het PIP. Die tien jaar is een theoretisch iets, die wordt hier dus niet voor gebruikt. Die halen we er juist 
uit en daarom zijn die aanvullende voorwaarden precies een steun in de rug waar we nu mee bezig 
zijn. Wat dat betreft kan ik u daar geruststellen en helpt dit amendement mij dit ook nog eens een keer 
te bewerkstelligen. De coördinatie met Dinkelland was het volgende punt. Er zou een passage in 
staan voor het feit dat het Natura 2000-gebied coördinatieproblemen en vertraging op zou leveren. Ik 
kan die passage niet vinden in het raadsvoorstel, als je een passage aanhaalt moet die er naar mijn 
mening letterlijk in staan, maar volgens mij wordt ermee bedoeld: binnen het ambtelijk apparaat mag 
het geen probleem zijn of het Dinkelland of Tubbergen is, dus daarmee kan ik u eigenlijk wel 
geruststellen. Dat wordt hier eigenlijk niet mee bedoeld. Naar mijn mening wordt hier met name mee 
bedoeld dat op het moment dat er een gebiedsproces toevallig in twee gemeenten plaatsvindt, dat het 
niet zo moet zijn dat de ene gemeenteraad theoretisch iets anders kan doen dan de andere 
gemeenteraad, want daarmee fiets je eigenlijk het gebiedsproces in de wielen en dat is nu net niet de 
bedoeling. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Wat mij betreft mag hij eruit. Ik weet niet of hij 
ook zo letterlijk bedoeld is. Die passage kan ik in ieder geval niet vinden, maar als ik hem letterlijk 
moet overnemen, denk ik dat dat niet klopt. Ik zie wel een punt drie van de tweede bladzijde, dan 
moet er iets staan als 'minder efficiënt'. Ik wil er geen halszaak van maken, maar dat is een eerste 
reactie van mijn kant. 
 
De voorzitter: Mijnheer Plegt. 
 
De heer Plegt: Dank u wel, voorzitter. Het was ook niet bedoeld als halszaak. Als de wethouder zegt 
dat hij het niet letterlijk vindt: letterlijk lees ik het niet, maar ik bedoel dat het college zich zo heeft 
uitgeleefd in het vinden van argumenten dat je eigenlijk tussen de regels doorleest dat de provincie 
het efficiënter kan dan wanneer het samen met Dinkelland had gemoeten. Dat had wat ons betreft niet 
de strekking van het stuk moeten zijn. Maar op zich, ik heb het net al gezegd, het is niet een halszaak 
dus volgens mij zijn we het er met zijn allen over eens. Op het punt van de inhoud evenmin een 
halszaak, alleen wilde ik toch wel zeggen: zoals de wethouder net aangaf, theoretisch, nee dat is het 
niet. Als de provincie een PIP maakt, dan is het zo dat je er als gemeente tien jaar niet meer over 
gaat, behalve als je dat van tevoren goed met elkaar afspreekt. Omdat we het nergens in het stuk 
zagen, leek het ons goed om het nog een keer vast te leggen in een amendement. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Wethouder. 
 
Wethouder Volmerink: Ik heb al gezegd: ik voel het als een steun in de rug, want dat was precies de 
bedoeling. Ze gaan bij de provincie regelen wat er geregeld moet worden, niets meer maar ook niets 
minder. Het niets minder is heel duidelijk om de pas in stand te houden en het meer hoeft ook niet. 
Doen wat er gedaan moet worden, uitwerking van de maatregelen en dan ligt de bevoegdheid weer bij 
Tubbergen. Komt er op dezelfde gronden ooit nog weer een bestemmingsplanwijziging, dan gaat het 
gewoon via de gemeente Tubbergen. Dat is volgens mij ook uw oproep, dat we niet tien jaar de 
bevoegdheid kwijt zijn op die gronden waar het om gaat. Dit is een steun voor mij, waar we nu ook 
mee bezig zijn. 
 
De voorzitter: Even voor de annalen: betekent het dat het amendement wordt aangepast en dat het 
tweede onderdeel komt te vervallen? 
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De heer Plegt: Voorzitter, ik had begrepen dat dat misschien formeel niet zou kunnen, dat je met een 
amendement je voorstel verandert. Het ging meer om het signaal dan om gelijk te hebben, dus dat 
mag vervallen wat mij betreft. Ik kijk ook naar de overkant, want we hebben het gezamenlijk 
ingediend. 
 
De heer Stevelink: Dat is akkoord. Ik zit nog wel even met één punt. U zegt die tien jaar, maar het 
staat niet in het voorstel, die afspraak. U maakt afspraken met de provincie, dat is allemaal aardig en 
leuk, maar over een aantal jaren zit er misschien een heel ander college en een heel andere raad en 
dan zijn die afspraken zoek. Het is mij te makkelijk. Ik zou het graag nog iets beter geborgd zien. 
 
Wethouder Volmerink: Voorzitter, volgens mij is het met dit amendement geborgd en ik heb ook 
toegezegd: oktober 2016 komen we met het conceptinrichtingsplan naar de commissie c.q. uw raad 
toe en januari 2017 krijgt u de toelichting op de PIP. Op die twee momenten kunt u nog steeds iets 
vinden van hoe het er aan toe gaat. Op die manier was het ook geborgd, maar nu staat het zwart op 
wit op papier. Dat was volgens mij precies wat u wilde. 
 
De voorzitter: Instemming van alle kanten. Ja? 
 
De heer Stevelink: Een heel klein vraagje als het mag. U zegt heel duidelijk, en daar ben ik ook blij 
mee, dat het team van field lab uitspreekt en beslist heeft met elkaar, dat wordt dan één-op-één 
overgenomen door de provincie. Maar even een stapje verder: in de provincie wordt het dus ook nog 
even bekrachtigd en het gaat eerst nog even door Provinciale Staten. Daartussen zit nog iets waar we 
geen controle op hebben, want ik ga ervan uit dat het field lab team een advies geeft. Je zegt niet op 
dat moment 'zo gaat het gebeuren, punt'. Ik wil dat graag op die manier, maar Provinciale Staten kan 
nog wel links of rechts beïnvloed worden, misschien.  
 
Wethouder Volmerink: Voorzitter, een bestemmingsplan hier wordt ook netjes ambtelijk voorbereid 
met de partijen waar het om gaat. Het college kan ook akkoord zeggen en u kunt er als raad ook wat 
van vinden. Dat zou theoretisch ook plaats kunnen vinden bij GS en het spel bij PS, dat is hetzelfde 
wat hier college en raad is, maar het PS moet zich wel heel goed achter de oren krabben. Dit is een 
proces van onder uit, compleet onderbouwd en al. Dan zal misschien ook van die kant het besef 
moeten komen, dat is er waarschijnlijk al, van 'dit proces is precies zoals het gelopen is, zoals het 
ideale plaatje, van onder uit gedragen'. Dan kan het niet zo zijn dat de PS er wat in gaat veranderen. 
Honderd procent kan ik er niet voor instaan, maar het zou wel heel erg raar zijn, om het zo maar te 
zeggen. Honderd procent geborgd is het niet, maar goed. 
 
De voorzitter: Ja. Dan stel ik vast dat u bij Natura 2000-gebieden Springendal en Dal van de Mosbeek 
akkoord bent met het voorstel, dat het amendement is aangenomen en dat het tweede onderdeel van 
het amendement is komen te vervallen. Dan hebben we het even helemaal goed samengevat. Sorry, 
en Partij van de Arbeid wordt geacht tegen te stemmen. Helemaal correct. 
 
Agendapunt 8: Vaststellen 1e Programmajournaal 2016 gemeente Tubbergen 

De voorzitter: Dan ga ik nu naar agendapunt 8, het vaststellen 1e programmajournaal 2016 gemeente 
Tubbergen. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Hannink gaat uiteraard weer plaatsnemen.  
 
Mijnheer Wessels: In zijn algemeenheid kunnen we redelijk tevreden constateren dat er veel groen is 
in het eerste programmajournaal. Daarmee bedoel ik in dit geval niet alleen de invloed van het CDA 
op onze plaatselijke politiek maar ook de groene blokjes die aangeven dat alles redelijk op schema zit. 
Zowel wat tijdsplanning betreft als wat financiën betreft. Daar zijn we als PvdA-fractie tevreden over en 
dat is ook een compliment voor het zittende college en de ambtenaren die hier aan hebben 
meegewerkt. Zijn we dan tevreden over alles? Nee. Er is nog een aantal zaken waar we aandacht 
voor willen vragen. Het thema maatschappelijke voorzieningen op pagina 14. We hebben als PvdA-
fractie al eerder aangegeven niet gelukkig te zijn met de bezuinigingen op de culturele sector. Zeker 
niet als het uiteindelijk leidt tot sluiting van twee bibliotheken en het verdwijnen van de muziekschool. 
Daarnaast blijft bij ons de vraag waarom dit college er voor kiest om een maatschappelijke voorziening 
als een bibliotheek te sluiten zonder de bevolking daar in te kennen. Op pagina 14 en 15 van het 
programmajournaal staan prachtige volzinnen met betrekking tot Mijn dorp 2030 waarin we aangeven 
dat we rekening houden met de wensen van onze burgers. Ik lees een paar citaten voor: "voor ons is 
het hierbij belangrijk om naast alle cijfers en feiten oog te houden voor het gevoel dat de mensen 
hebben." Een ander citaat: "wij constateren dat de samenleving zelfstandig omgaat met de exploitatie 
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en het beheer van maatschappelijke voorzieningen." Een derde: "we willen samen met de mensen in 
gesprek komen en blijven zodat we een gezamenlijke visie kunnen blijven ontwikkelen over hoe we de 
gemeente Tubbergen met al haar dorpen leefbaar kunnen houden in de toekomst. Daarvoor moeten 
we het begrip concreet en tastbaar maken en dat doen we samen met de inwoners." En een laatste 
citaat: "Het aspect bereikbaarheid van voorzieningen raakt de kern van de leefbaarheid van de dorpen 
in onze gemeente. Draagvlak voor keuzen die gemaakt worden vinden wij daarom van groot belang." 
Kortom, waar we allemaal volop bezig zijn om binnen Mijn dorp 2030 ruimte te bieden aan initiatieven 
van de plaatselijke bevolking ten aanzien van kunstgrasvelden, beachvolleybalvelden en wat iets 
meer zei besluit het college zelf over de bibliotheken. Hier is dus duidelijk sprake van oude politiek. 
Niets draagvlak binnen de samenleving, niets overleg met betrekking tot prioriteiten binnen de 
gemeenschap. U mag binnen Mijn Dorp 2030 overal over meedenken maar over de bibliotheken 
beslissen we mooi zelf. Hierover hoeft u niet mee te denken, dat doen wij wel voor u. Naast de 
onvrede hierover heb ik ook een aantal concrete vragen aan de wethouder die ik graag beantwoord 
zou zien. De wethouder heeft bij een van de vorige gelegenheden aangegeven dat alleen de stenen 
van de bibliotheek verdwijnen. Wij vragen ons af wat er dan met de boeken gaat gebeuren. De 
boeken voor de kinderen van 4 tot 12 jaar verdwijnen in de schoolbibliotheek. Maar de andere 
boeken, kunnen die niet bereikbaar blijven voor de 12-plussers in het dorp Albergen en Geesteren? 
Op facebook zag ik deze week dat er in Vasse een initiatief is om van de ijskiosk van Tante Sien een 
plaats te maken waar boeken kunnen worden ingebracht en geruild. Een mini bibliotheekje dus, omdat 
de echte bibliotheek in Vasse ook al is gesloten. Kortom, mensen gaan een bibliotheek missen. Kan 
er in dat verband niet iets gedaan worden met de vele leegstaande lokalen in de basisscholen zodat 
ook de 12-plussers in de dorpen hun boeken kunnen lenen? Hoe ziet de toekomst van een 
schoolbibliotheek eruit als de TOF niet langer bereid is om € 10,00 per leerling te betalen voor de 
schoolbibliotheek? De TOF is uiteindelijk een krimpende organisatie waarbij elke leerling minder 
betekent dat er € 6.000,00 tot € 10.000,00 minder te besteden is. Ik herhaal het nog maar even, 
iedere leerling minder, dat scheelt € 6.000,00 tot € 10.000,00. De prognoses zijn niet rooskleurig en 
het zal regelrecht gevolgen hebben voor het budget. Dus wat gaat de gemeente doen als over enkele 
jaren de TOF-scholen geen geld meer hebben voor de schoolbibliotheek. Zijn we dan alles kwijt? Ten 
aanzien van de bezuiniging op het muziekonderwijs lezen we alleen maar over partijen die elkaar 
gevonden zouden hebben, Muziekfederatie, Kaliber Kunstenschool, TOF. Toekomstbestendige 
ontwikkelingsrichting zou uitgewerkt zijn en zelfs als voorbeeld voor de regio kunnen gelden. Maar, 
concreet hebben wij in de raad nog geen plannen gezien. Bespreking in de raad wordt dan ook 
verschoven van het tweede kwartaal naar het derde kwartaal. We willen graag van de wethouder 
horen of het alleen maar bij mooie woorden blijft of dat we op korte termijn de concrete plannen 
mogen verwachten. Toen ik dit schreef was de brief van de Muziekfederatie, waar we zojuist over 
spraken, binnen. Die is wel erg laat binnengekomen. Ik heb nog een paar kleine puntjes over andere 
onderwerpen. Ik realiseer me dat ik heel wat tijd neem maar straks mogen jullie. Over Soweco kom ik 
dingen tegen. We hebben de laatste jaren gehoord dat er flink geld moet bij Soweco. We hebben dat 
als PvdA-fractie altijd goedgekeurd omdat de positie van deze groep mensen je veel waard moet zijn. 
Maar nu lezen we in het programmajournaal ineens dat het operationeel resultaat van 2015 aanleiding 
geeft om gelden terug te storten naar de gemeenten. Natuurlijk zijn we daar blij mee maar we zouden 
graag enige toelichting van de wethouder hierover ontvangen.  
Nog twee puntjes. Glasvezel. Met de glasvezel ontstaat een nieuwe dynamiek op het platteland. Daar 
zijn we blij mee maar we hebben er ook vragen over. Hoe zit het met die laatste 4% van de mensen in 
het buitengebied? Is er uitzicht op glasvezel voor deze groep of zijn er alternatieven? Hoe komt het 
dat op het bedrijventerrein in Tubbergen een veel hogere maandelijkse bijdrage moet worden betaald 
voor een glasvezel abonnement in vergelijking met bijvoorbeeld het bedrijventerrein in Geesteren.  
Het laatste punt: in het programmajournaal staat dat er een taakstelling is voor huisvesting van 
statushouders. 50 voor 2016. In het verhaal staat ook dat we er nog maar 6 hebben. We ontvingen 
een email van de wethouder waar in staat dat er misschien enkele statushouders bij komen. Wij 
vinden als PvdA-fractie dat we ons uiterste best moeten doen, zeker in deze tijd van groeiende 
aantallen vluchtelingen om onze taakstelling op dit gebied te halen. We hebben daarom de volgende 
vragen: hebben we het aantal van 50 al gehaald vanavond? Zo niet hoeveel hebben we dan wel 
gehaald? Klopt het dat het blokje groen is bij de tijdsplanning of moeten we daar toch maar oranje van 
maken. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga het klokje rond, gaat uw gang mijnheer Oosterik. 
 
De heer Oosterik: Dank u voorzitter. Voor ons ligt het eerste programmajournaal 2016. We willen 
iedereen die mee heeft geholpen aan dit journaal hartelijk danken voor hun inzet. Kijkend naar het 
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programmajournaal zien we dat de meerderheid van de punten qua uitvoering op schema lijken te 
liggen. Een aantal punten vonden wij wel opvallend. Ten eerste de geraamde kosten voor ons 
afvalbeleid waarbij we maar liefst € 88.000,00 van de € 175.000,00 terug zien vloeien naar de 
reserves egalisatiekosten. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Immers het uitgangspunt is dat 
onze burgers volgend jaar minder afvalstoffenheffingen gaan betalen bij een succesvol afvalbeleid. 
Daar is hier duidelijk sprake van. Wat ons ook opviel is dat de besluitvorming over de fietsverbinding 
Manderveen Tubbergen plaats moet vinden in het kader van Mijn dorp Manderveen. Voor ons blijft het 
onduidelijk waarom een fietspad waar al jaren om is gevraagd onder Mijn dorp 2030 wordt geschoven. 
Het lijkt nu net of Manderveen met Mijn dorp 2030 moet kiezen tussen veiligheid en leefbaarheid. 
Want laten we eerlijk zijn, juist een kleine kern als Manderveen kan het beschikbare budget goed 
gebruiken om juist de leefbaarheid te versterken. Onder aan pagina 25 lezen we bij het kopje 
ondernemen dat men een zo optimaal mogelijk ondernemingsklimaat wil realiseren. Met als een van 
de speerpunten detailhandel en de leegstand van de winkels. Wat we missen is een toelichting hierop. 
Hoe wordt de leegstand tegen gegaan? Gaat dat in samenwerking met ondernemersverenigingen in 
de verschillende kernen? Gaat de gemeente actief inzetten op het voorkomen van leegstand? Kortom: 
hoe wordt hier op ingezet en met wie. Bij het thema zelf wordt er stevig ingezet op eigen kracht en 
omzien naar elkaar. Waar we ons zorgen over maken zijn de mensen die hulp nodig hebben maar dit 
door aangescherpte indicaties niet meer krijgen. Het feit dat meer mensen terugverwezen worden 
naar de eigen omgeving en eigen kracht wil natuurlijk niet zeggen dat er meer door mensen zelf wordt 
opgelost. Het kan ook betekenen dat er gewoon strakkere regels zijn voor een indicatie. Wij hopen 
natuurlijk dat dit niet gaat gebeuren maar vragen wel om hier scherp op te blijven. Wat ook opvallend 
is met betrekking tot de reisdocumenten en rijbewijzen thuis bezorgen is de pilot waarbij de koppeling 
met het RDW niet in orde was. Onze vraag is dan ook waarom er een pilot wordt gestart terwijl er niet 
aan alle voorwaarden is voldaan. Als men van te voren niet wist dat deze koppeling essentieel was 
hoe kunnen de kosten dan hoger uitvallen? Dorpen Centraal heeft destijds gevraagd naar het 
verwachtte aantal rijbewijzen en reisdocumenten dat zou worden uitgegeven tijdens de pilot. Immers, 
we hebben alle informatie over aflopende rijbewijzen en reisdocumenten van onze eigen inwoners tot 
onze beschikking. Hier zouden we dan ook weinig verrassingen verwachten. Ten aanzien van dit punt 
zijn er dus nog wat vragen die we graag beantwoord zien. We vinden dat het programmajournaal een 
goede indruk geeft over waar we momenteel staan als gemeente. We hopen dan ook dat de 
antwoorden op onze vragen net dat extra stukje duidelijkheid gaan verschaffen waar we behoefte aan 
hebben. Dat was het voor zover. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Oude Luttikhuis. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Uiteraard danken wij ook de samenstellers voor het gedegen stuk en alle 
groene balkjes die er zijn. We hebben ook een paar vraagjes. Op pagina 13/14 zagen we bij het 
fietspad Van Koersveldweg ook een balkje rood met betrekking tot de financiële onderbouwing. 
Vervolgens mij zijn we destijds redelijk duidelijk in het budget dat wij daarvoor beschikbaar wilden 
stellen geweest. Er waren meerdere opties, we hebben gevraagd om een sobere uitvoering binnen 
een minimaal budget. Dat was wat wij er voor over hadden. Wat ik er mee wil aangeven, het kan toch 
niet zo zijn dat er straks een plan voorligt dat vele malen meer kost dan de kaders die wij destijds 
hebben meegegeven. Dat daar op wordt gelet.  
Daarnaast op pagina's 15/16 een heel stuk over de bibliotheek en de muziekschool. Wat we jammer 
vinden is dat er tot op heden niet veel van de bibliotheek en de Muziekfederatie is gehoord. Het 
gebeurt allemaal een beetje buiten ons gezichtsveld om. Er is nooit contact gezocht terwijl wij in het 
begin juist de hand hebben toegestoken en gezegd: als er mogelijkheden c.q. onmogelijkheden zijn, 
kom eens langs en spreek met ons. Maar er is niet gereageerd op de uitnodiging, et cetera. Nu zien 
we ineens een heel uitgeschreven stuk met veel getallen er in. Als ik eerlijk ben dan ben ik een beetje 
verrast. Ik vind dat men eerder bij ons had kunnen aankloppen en over denkrichtingen kunnen praten. 
Dat vind ik eigenlijk een gemiste kans. Daarnaast het fietspad Manderveen. Inderdaad, het is nu al 
een tijdje zo dat het nu een beetje richting Mijn Dorp 203 wordt geschoven, dat is niet wat we 
oorspronkelijk hebben gedacht met het fietspad Manderveen. We hebben altijd gezegd: wees alert op 
subsidiemogelijkheden die zich aandoen en haak daar bij aan. Ga niet proberen alleen een fietspad 
Manderveen te financieren. Daar gaat het nu wel een beetje op lijken. Ik moet even aansluiten bij de 
woorden van de vorige spreker: Manderveen moet gaan kiezen tussen een veilige situatie of een 
leefbaar dorp. Dat vinden we jammer. Dat zijn eigenlijk onze punten die we in deze hadden.  
 
De heer Stamsnieder: Dank u wel voorzitter. Ook hartelijk dank aan de samenstellers van het 1e 
programmajournaal. Het gaat over de eerste drie maanden, dan is het goed om te zien dat er veel 
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groen is. Dat is ook een hartstikke mooie kleur, ook politiek gezien. Hopelijk blijft het zo gaan, zoals 
het er nu uitziet, dat het in het groene blijft. En dat alle plannen en projecten uitgevoerd kunnen 
worden. Enkele zaken komen hier door andere partijen al naar voren. Hetgeen wij voor het 
raadsperspectief 2017 voor morgenavond hadden bewaard. Maar goed, als er naar gevraagd wordt 
kunnen we er alvast iets over zeggen. Als het gaat om Mijn dorp 2030, dat is een discussie die we hier 
al langer hebben gevoerd. Daarin is ook aangegeven dat de kernen aan zet zijn als het gaat om wat 
ze belangrijk vinden voor hun kern. Als het gaat om leefbaarheid en veiligheid dat het ook een keuze 
is die bij de kernen kan worden neergelegd. Ik heb vanuit Manderveen begrepen dat men er ook op 
deze manier naar kijkt. Ten aanzien van de bibliotheek hebben wij wel gesprekken gehad met zowel 
de dorpsraden als de bibliotheek over hoe het nu verder zal moeten. Morgenavond komen we daar in 
met een motie op terug omdat we vinden dat er voor Albergen en Geesteren een soort van 
overgangsregeling zou moeten komen zodat niet ineens en de bibliotheek en de stenen weg zijn maar 
dat er toch gekeken wordt naar andere oplossingen voor de toekomst. Als het gaat om de 
schoolbibliotheek vinden we dat er ruimer gekeken moet worden dan de basisschool kinderen, het 
moet voor een ieder toegankelijk zijn. Dat hoeft niet de hele week maar dat zou een aantal uur per 
week kunnen zijn zodat jongeren en ouderen in hun kern naar de bibliotheek zouden kunnen. Maar 
daar komen we morgenavond in de motie op terug. Dus dat vast ten aanzien van morgenavond. 
Bepaalde zaken die zullen we morgenavond uitgebreider aan bod laten komen omdat we nu even wat 
terugkijken naar de eerste drie maanden. Dan moeten we zeggen dat er hard gewerkt wordt en dat er 
veel dingen zijn opgepakt. We hopen dat het ook allemaal goed gebeurt en dat het ook allemaal de 
finale behaalt. Dat het nu groen is dat is hartstikke mooi maar financiële ontwikkelingen kan ook zo 
maar eens veranderen. Dus als we het eerste half jaar of drie kwart jaar bekijken zouden bepaalde 
groene zaken wel eens anders kunnen uitpakken. Maar dat laten we dan op ons afkomen en we 
hopen dat de vaart er in blijft.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Wethouder Vleerbos: Ja, ik zal het eerst even in algemene zin doen. Wat voorligt, is een 
programmajournaal. Een programmajournaal gaat eigenlijk over de eerste maanden van dit jaar. Waar 
halen we nu de voortgang die we met elkaar hebben afgesproken en waar blijven we enigszins achter. 
Misschien moet ik bij de laatste spreker aansluiten. De grootste risico's ziet u in dit programmajournaal 
veel minder groot beschreven dan die van vorig jaar. Als je naar het laatste programmajournaal van 
vorig jaar kijkt. Het waren toen vooral de risico's in de 3D's die de hoofdtoon voerden en dat ziet u nu 
niet meer terug. Niet meer, in mindere mate. Er zijn nog steeds risico's. Die heb ik ook daar in 
beschreven. Ook in het programmajournaal, ook in het raadsperspectief. In die zin hopen we dat we 
met dit programmajournaal daar een zicht op de eerste drie maanden in geven. Wat we met dit 
programmajournaal niet hebben bedoeld is om alle beleidskeuzen die we al hebben gedaan opnieuw 
ter discussie te stellen. Ik begrijp natuurlijk dat het wel op een aantal punten gebeurt. Ik zal mijn 
collega zo ook vragen er inhoudelijk nog even op te reageren. Dan blijven er twee dingen voor mezelf 
over. Ik draai hem achterstevoren, geraamd afvalbeleid. Ik was in de veronderstelling dat ik die 
toezegging al had gedaan. Ik weet alleen niet meer aan wie. Ik ben ook in de veronderstelling met het 
stellen van de vraag dat u dat inzicht nog niet heeft. Dat is mij eerlijk gezegd ontgaan. 
 
De heer Stamsnieder: Dat is in een eerder overleg aan de orde geweest en is ook toegezegd.  
 
De heer Oosterik: Het was geen vraag maar een opmerking. 
 
Wethouder Vleerbos: Ja. Ik heb hem zelf opgevat als een vraag.  
 
De heer Oosterik: Hij was niet als vraag bedoeld.  
 
Wethouder Vleerbos: Ik heb de toezegging gedaan, dus die krijgt u alsnog. Het is wel een beetje 
vervelend dat ik dat nu nog niet heb gedaan. De tweede vraag gaat over glasvezel. De laatste is geen 
4% meer maar 2%. Want de helft van de 4% heeft alsnog een contract genomen en daar kun je dan 
ook weer wat van vinden. In de verkenning die we met de provincie hebben gedaan over de manier 
waarop je daar in tegemoet kunt komen lijken doodlopend te zijn. Een week of drie, vier geleden 
hebben we de laatste keer met de 25 wethouders en de provincie bij elkaar gezeten. De provincie ziet 
daar een hoopgevende mogelijkheid. Het is wellicht een voordeel en een nadeel dat je in Nederland 
de eerste bent want nu zijn we ook door het ministerie van EZ uitgenodigd om mee te denken hoe dat 
in de rest van Nederland dan wel zou gaan. Want de inzichten en de kennis die wij hebben vergaard, 
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daar wil het ministerie ook graag iets mee doen. Wellicht dat daar nog weer nieuwe inzichten uitkomen 
en daar weer hoopgevende dingetjes uitkomen. Maar op dit moment is dat niet zo. Het verschil in 
prijzen tussen aanbieders is het gevolg van marktwerking. Het is inderdaad zo dat er tussen de 
industrieterreinen en zelfs op industrieterreinen verschillende prijzen worden gehanteerd. Dus je kunt 
verschillende kwaliteit SLA's afnemen van de aanbieders. Daar betaal je ook verschillende prijzen 
voor. Dat is het gevolg van de vrije markt. Waar wij ons op hebben gefocused is het hebben van 
glasvezel. Die keuze is een tweede. Dat zijn de twee dingen voor mij. 
 
De heer Busscher: Even over wat de wethouder aangaf over de glasvezel. De laatste 2%. We hebben 
toegezegd in de motie 4%. Het is 2% en 2%/ 
 
Wethouder Vleerbos: Precies, we gaan voor de volle 4%, dat klopt.  
 
De voorzitter: Wethouder De Witte.  
 
Wethouder De Witte: Als gezegd wordt mooie woorden en weinig daden, dan wordt je sowieso 
uitgedaagd om iets te zeggen. Los van dat het nog geen tijd is om een discussie te voeren over het 
raadsperspectief. Het is wel goed om daar iets van te vinden. Maar eerst even de vragen over 
Soweco, statushouders en het tegengaan van detailhandel. Het positief operationele resultaat van 
Soweco had vooral te maken met het feit dat de daling van de SW-bijdrage mee viel. Dus datgene dat 
het rijk had aangekondigd was uiteindelijk niet datgene dat het rijk heeft doorgevoerd. Daar zat met 
name dat positieve resultaat in. Los daarvan weten we, dat weet u ook mijnheer Wessels, hebben we 
nog een fikse uitdaging te gaan met Soweco en weten we dat de SW-bijdrage wel flink gekort wordt 
en weten we ook dat het doorgroeien naar het maatschappelijk ondernemen, zoals Soweco ambieert, 
nog wel het nodige inzicht heeft. Daarom staat er ook dat wij nu als individuele gemeenten volop de 
gesprekken voeren over hoe wij de maatschappelijke onderneming Soweco en die kwetsbare 
doelgroep met die afstand tot de arbeidsmarkt een plek kunnen geven zoals we die nu geven. Waarin 
Soweco natuurlijk wel leading partner is in het feit dat ze al een sterke fysieke en sociale infrastructuur 
hebben voor het begeleiden van die mensen. Want, uiteindelijk gaat het natuurlijk om financieel 
rendement maar het maatschappelijk rendement is nog vele malen belangrijker. In de raadswerkgroep 
en volgens mij ook in de commissie, hebben we diverse keren stilgestaan bij de kaders die we 
daarvoor schetsen. Volgens mij kunnen we elkaar daar prima vinden. Statushouders, zoals collega 
Vleerbos aangeeft, is het journaal over de eerste drie maanden. Toen zaten we op zes en was op dat 
moment te weinig. We hebben in de tussentijd richting de COA gelobbyd om er voor te zorgen dat we 
niet alleen alleenstaanden krijgen maar ook gezinnen richting Tubbergen. Momenteel zitten we op 19, 
althans we hebben er 14 geplaatst en 5 kunnen we verwachten te plaatsen. Daarnaast hebben we 
goede afspraken gemaakt met de woonstichting zodat we eigenlijk de taakstelling van 50 in een 
realistische haalbaarheid voor dit jaar kunnen halen. Natuurlijk zijn we wel afhankelijk van de manier 
waarop COA daar mee omgaat. Op het moment dat wij alleenstaanden krijgen is onze 
woningvoorraad vrij beperkt. We doen daarin twee dingen: vinger aan de pols bij de COA en in 
gesprek met de woningstichting. Maar op het moment dat er ruimte komt die niet voor onze lokale 
woningmarkt in aanmerking komt proberen we daar zo snel mogelijk ook statushouders te huisvesten. 
Dan leegstand, detailhandel, ondernemen. Volgens mij is dat een prima samenwerking tussen 
ondernemers die het ondernemersklimaat willen verbeteren en de overheid die iets wil gaan doen aan 
hun dienstverlening. Als je dan kijkt naar leegstand, dat kun je op veel manieren aanpakken. Daar 
hebben de ondernemersverenigingen wel degelijk een rol. Ondernemers zelf ook maar ook vastgoed 
eigenaren. Daarnaast, vanuit ruimtelijke ordening perspectief, dat zal misschien wethouder Volmerink 
nog aanvullen, zijn we volop bezig met de concentratie van detailhandel in de kernen. Maar, we 
hebben de detailhandel structuurvisie vastgesteld. De uitgangspunten waren vrij helder en voor de 
drie grote kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen ligt er een uitvoeringsagenda die gekoppeld is 
aan Mijn Dorp 2030. Daarin spelen ondernemers een essentiële rol. Die nemen we zeker mee in het 
tegengaan van leegstand. Als we kijken naar de bibliotheek op zich, daar werd van gezegd de mooie 
woorden in Mijn dorp 2030 en te weinig samenleving er bij betrokken. Dat is niet zo. In de afgelopen 
periode zijn er veelvuldig gesprekken gevoerd met de samenleving. Geesteren, Albergen, de TOF, 
gebruikers van de bibliotheken en is er gekeken naar wat nu de functie is van de bibliotheek voor die 
kern. Ik heb in een eerder stadium aangegeven, ook richting de heer Wessels naar aanleiding van 
vragen dat het ons niet zo zeer gaat om het in stand houden van stenen maar het in stand houden en 
versterken van de functie. Als we na gaan denken over het in standhouden en versterken van de 
functie moet je in gaan zoomen op wat die functie dan kan gaan betekenen voor die doelgroepen die 
er in de diverse kernen zijn. Daarin, dat heb ik ook richting de PvdA-fractie aangegeven in de 
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commissie, hebben we ook heel duidelijk gekeken naar wat andere doelgroepen willen en gaan we 
nu, dat is vorige week besproken met de kern, nog nader inzoomen op wat het gaat betekenen. Dus 
het is niet zo dat het alleen maar mooie woorden zijn maar er zitten wel degelijk daden in. Dat ziet u 
ook in het perspectief. Dat we daar ook willen door ontwikkelen naar die bibliotheek op school. Omdat 
we, dat hebben we ook met elkaar geconstateerd, zien dat de laaggeletterdheid onder onze kinderen 
steeds meer toeneemt, ook in Nederland toeneemt. Dat we zien dat het TOF-onderwijs heel veel doet 
om het leesonderwijs te stimuleren en te ontwikkelen. Maar dat we zien dat de schoolbibliotheek daar 
wel degelijk een essentiële rol in kan spelen. Niet alleen in de drie grote kernen maar in al onze negen 
kernen van de gemeente. Dus elke basisschool, ook in kleinere kernen, hebben toegang tot een 
schoolbibliotheek. Daarin zijn wij als gemeente bereid de komende vijf jaar te investeren. Op het 
moment dat TOF of een individuele school daarin niet meedoet, zijn we nog bereid om te kijken hoe 
we daarin die schoolbibliotheek kunnen gaan organiseren. Dat is een afspraak die ik hedenmiddag 
ook heb gemaakt met TOF. Ik ga uit van een collectieve bereidheid maar ik ben ook van mening dat 
we individueel maatwerk moeten gaan leveren en aan moeten sluiten bij datgene wat die individuele 
basisschool al doet op school om die leesmotivatie, die leesstimulering te bevorderen en daarmee de 
maatschappelijke ontwikkeling van onze kinderen, de volgende generatie, te ontwikkelen. Het is niet 
zo, daar neem ik heel duidelijk afstand van, dat we de samenleving in de steek laten want we zijn 
volop in gesprek. Dat we het niet altijd met elkaar eens zijn, laat dat duidelijk zijn. Ik weet ook dat we 
een maatschappelijke opgave hebben in maatschappelijk vastgoed. En dat we 30% te veel 
maatschappelijk vastgoed hebben. Ik weet ook dat alle veranderingen die er zijn, zowel demografisch, 
economisch als individu, dat we daar over na moeten gaan denken. Dat is juist waarom we Mijn dorp 
2030 in het leven geroepen hebben. U weet ook, mijnheer Wessels, dat we daarin ons ook kwetsbaar 
opstellen. En dat we willen meedenken en mee willen doen in de oplossing die de kern aanbiedt. Het 
kan best zo zijn dat we voor Geesteren en Albergen nog maatwerk gaan leveren. De gesprekken zijn 
volop gaande. Die gaan er waarschijnlijk ook wel komen. Alleen wil ik niet aan de voorkant al de 
vestigingsdiscussie. Want volgens mij moet het gaan om de vestiging. Het zijn nu openbare 
bibliotheken. Openbare bibliotheken die vijf functies hebben. Dat is lezen, leren, informeren, 
ontmoeting en debat. Aangesloten zijn bij de Stichting Openbare Bibliotheken van de Rijnbrinkgroep 
en veel geld betalen aan overheadkosten. Als we een goede bibliotheek in stand willen houden dan zit 
het niet zo zeer in de overheadkosten van de Rijnbrinkgroep maar dan zit het in het in stand houden 
van de functie en de manier waarop de samenleving daar mee omgaat. Dat is volgens mij ook in lijn 
met de antwoorden die ik heb aangegeven in het vragenuurtje dat u volgens mij twee maanden 
geleden hebt ingediend. Dan op de heer Oude Luttikhuis dat de bibliotheek, Muziekfederatie en 
Kaliber te weinig richting de raad hebben gedaan. Ik heb ze de afgelopen anderhalf jaar gezien en 
natuurlijk was er een gespannen sfeer als we het hebben over het opnieuw uitvinden van de functie 
en als we het hebben over de taakstelling. Maar de brief, zoals u die ook een dezer dagen heeft 
ontvangen, die laat heel veel zien over de manier waarop ze daar over nadenken. In de tussentijd zijn 
er daarover raadsbrieven en vragenuurtjes geweest. Ik heb daar waar mogelijk de stand van zaken 
toegelicht -daar waar ik het had kunnen toelichten. Volgens mij, los van de bibliotheek, de 
Muziekfederatie of TOF die ook richting de raad dingen kunnen doen is er wel veelvuldig 
gecommuniceerd over de voortgang.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Mag ik er even op inhaken? We hebben vanaf het begin dat die bezuiniging 
aan de orde is geweest de bibliotheek en de Muziekvereniging uitgedaagd om met een actueel plan te 
komen en te overleggen met onze fractie. We hebben hen daarvoor een aantal keer uitgenodigd en 
weinig respons gehad. Vandaar mijn opmerking. Ik zie hier een groot aantal cijfers in dit stuk staan. Ik 
vind het jammer dat dit niet van te voren is gecommuniceerd, door onder andere de bibliotheek in het 
voortraject: hoe denken jullie nu precies en wat willen jullie nu precies. Want we hebben ook gezegd 
dat het voor ons geen keiharde streep is. Dat hebben we heel duidelijk aangegeven. Dan wordt op de 
achterkant iets georganiseerd waar wij in een keer mee worden geconfronteerd, waarschijnlijk 
morgen. Dat had in het voortraject best iets uitbundiger gemogen.  
 
Wethouder De Witte: Uitbundiger, kijk de discussie die we gehad hebben in de begrotingsvergadering 
van 2014, hebben jullie aangegeven de taakstelling zoals we die opleggen is voor ons geen hard 
kader. We dagen u uit om te gaan nadenken over die nieuwe functie die zowel muziekonderwijs als de 
bibliotheek moet hebben. Die hebben ze ook ter harte genomen en die hebben ze ook gebruikt. Daar 
zat het ook het zoete der discussie in, daar is ook de oplossing gevonden. Ergens is er wel voldaan 
aan uw vraag. Maar als we kijken vanuit het perspectief dat wij als college en als portefeuillehouder 
hebben gehad met de verschillende partijen is er wel degelijk veelvuldig gecommuniceerd. Alleen 
begrijp ik dat er in het voortraject meer communicatie had mogen zijn richting de raad. Goed, dat is 
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volgens mij ook mijn verantwoordelijkheid daarin. Misschien hadden we dat meer moeten doen. Los 
daarvan, het gaat om een oplossing die geboden wordt. Een oplossing waar in alle partijen zich tot 
een bepaalde mate van tevredenheid kunnen vinden. De brief maar ook de gesprekken die u 
misschien nog gaat voeren met TOF, de Muziekfederatie of Kaliber. Daarin zien we dat we gewoon 
heel constructief hebben gewerkt aan die oplossing. Vooral het zoete, dat u in de 
begrotingsvergadering van 2014 hebt laten zien, ook gebruikt. Dat zal ook wel degelijk naar u 
toekomen. Los van het raadsperspectief komt er nog een separaat voorstel richting de raad waarin we 
de nieuwe opzet en de scenario's van de bibliotheken en het muziekonderwijs uitgebreid gaan 
beschrijven. Dat was al de intentie en het staat ook aangegeven in het programmajournaal. Ik weet 
niet of ik alle vragen heb beantwoord. Het was een heel rits aan vragen, ik zal vast iets vergeten zijn, 
dan herinnert u me daar vast aan.  
 
Mijnheer Wessels: Dank u wel voorzitter. Ik wil even reageren op een aantal antwoorden die ik heb 
gekregen. Ik kreeg een beetje de indruk van wethouder Vleerbos dat je alles vanavond nog niet aan 
de orde moet stellen want morgen hebben we ook nog een avond. Dat is ook zo maar van de stukken 
die wat oranje zijn vind ik dat we daar het recht van hebben om daar vanavond even wat over te 
zeggen. Vandaar mijn onderwerpen. Die 4% voor het buitengebied, voor de glasvezel. Ik vind het 
jammer dat het niet lijkt te gaan lukken. Ik meende vanuit een vorige coalitieperiode nog te weten dat 
de provincie hiervoor destijds wel heeft gereserveerd. Dat krijgt misschien nog een vervolg. Ik vind het 
voorlopig jammer om te horen dat het een doodlopende weg lijkt. Wat Soweco betreft, ik had van de 
wethouder gehoopt te horen dat Soweco zelf de neerbuigende spiraal omgebogen laat en dat we 
structureel te maken hadden met een beter bedrijfsresultaat. Dat is niet aan de orde merk ik. Het is 
dus geen structurele verbetering en Soweco komt waarschijnlijk weer vaker op de agenda. Dank voor 
de informatie. 
Ten aanzien van de statushouders heb ik nu gehoord dat er 14 zijn, misschien 5 erbij dus dat zou net 
19 zijn. We zijn nog niet helemaal op de helft van het jaar, we zijn nog niet helemaal bij de 25. Ik stel 
voor dat we het blokje lichtgroen gaan maken. 
Ten aanzien van de bibliotheken, ik heb een paar maanden geleden de voorzitter van de dorpsraad 
van Geesteren gesproken, die was toen witheet omdat hij in de krant las dat de bibliotheek dicht ging. 
Vandaar dat ik nog wel eens zeg: er is niet goed gecommuniceerd. Misschien is het daarna al heel 
vaak wel gebeurd. Maar in eerste instantie in ieder geval niet. Ik heb begrepen dat als TOF niet meer 
betaalt, of als er een school straks niet meer betaalt, u zelf als wethouder oplossingen gaat zoeken. 
Dat betekent denk ik dan dat we dan als gemeente zelfs moeten gaan betalen. Ik zou dat tegen de 
scholen maar niet te hardop zeggen want dan denk ik dat ze vrij vlot stoppen. Ik hoor ook ergens in 
uw antwoorden dat er misschien nog maatwerk komt voor Albergen en Geesteren. Ik koppel dat even 
aan de opmerking van Leo van de overkant die een motie aankondigde waar ook wat licht in zit. Ik 
geef het nog niet op dat de bibliotheken helemaal zullen verdwijnen in Albergen en Geesteren. Ten 
slotte nog even muziek. Ik vond, dat vind ik samen met collega Oude Luttikhuis, dat er meer informatie 
had moeten zijn. Er staat in dit stuk dat we zelfs een voorbeeld zijn voor de regio terwijl ik nog niet heb 
gezien hoe we het gaan doen. Ik hoor in uw laatste woorden dat het binnenkort gaat komen. Ik vind 
het veel te laat. Zeker als u nu nog zegt er moet nog € 15.000,00 bij. Dan had ik al lang voor die tijd 
willen zien wat het plan is. Ik vind het gewoon te laat. Maar goed, beter laat dan nooit dus binnenkort 
horen we het waarschijnlijk wel. Dat was mijn lijstje. 
 
Wethouder De Witte: Laat duidelijk zijn, als je kijkt naar de nieuwe opzet in het muziekonderwijs en de 
discussie die we voeren over de bibliotheken, dat we volop in gesprek zijn. Ik verwacht ook maatwerk 
omdat zowel in Albergen als Geesteren we te maken hebben met een specifieke situatie. Als we 
kijken naar bijvoorbeeld Albergen dat daar de schooldirecteur te kampen heeft met leegstand maar 
ook in de schoolbibliotheek een grotere meerwaarde ziet dan in Geesteren tot nu toe. Dan kan ik me 
voorstellen dat er maatwerk wordt geleverd. Om nu al tegen TOF-onderwijs te zeggen als u niet 
betaalt nemen wij de rekening over, dat is veel te vroeg. Alleen ben ik overtuigd van die bibliotheek op 
school. Ik weet en zie in de omliggende gemeenten dat het direct een maatschappelijk rendement 
oplevert en dat het ook werkt ten bevordering van laaggeletterdheid. Dus ergens een oproep aan de 
TOF om er als geheel aan mee te doen en niet als individuele school zodat we daarmee niet een 
verschillend niveau en verschillend aanbod van schoolbibliotheken gaan creëren. Maar ergens ben ik 
ervan overtuigd dat we het heel goed voor elkaar gaan krijgen. Ik ben het met u eens, we doen nu een 
voorstel. Het is ook een raadsperspectief voor 2017, voor te bespreken. Daar komt een heel goed en 
concreet voorstel waarin u alles tot in de puntjes achter de komma gaat horen.  
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Wethouder Volmerink: Een aantal opmerkingen die gevallen zijn. De Van Koersveldweg met 
opmerkingen. Volgens mij is er een paar maanden geleden een raadsvoorstel geweest waarin staat 
dat het sober is en voldoet aan de minimale afmetingen voor een twee richtingen fietspad. Glasvezel 
bedrijventerrein Tubbergen is aan bod geweest. Er ligt inderdaad via de Cogas een heel oud 
businessplan onder. Deze is inderdaad wat duurder dan bij andere industrieterreinen. Op dit moment 
ligt er een aanbieding van de Cogas. Op het moment dat er een grote groep van het bedrijventerrein 
mee wil doen voor de aanleg van glasvezel, gaan ze eenmalig een bieding doen die een stuk 
goedkoper is voor de eenmalige aanleg en de ondernemers pakken dit zelf op. Dat is nadrukkelijk 
afgesproken zo met elkaar. Fietsverbinding Manderveen. Inderdaad, de opdracht was om her en der 
te gaan zoeken naar potjes. Dat gaan we nog steeds doen. Binnen de regio Twente zijn alleen de 
spelregels wel iets veranderd, dat het hooguit een of twee jaar vooruit kijken is om dit soort potjes aan 
te boren. We gaan er nog steeds ons best voor doen en blijven we ook doen. Ook naar overige potjes. 
Maar uiteindelijk heeft Manderveen ook zelf gezegd dat ze de energie op dit moment eerst in het dorp 
wil steken en als daar uitkomt dat het dit moet worden dan gaat de energie daar volle bak op. Dus ze 
hebben er zelf een klein beetje voor gekozen om eerst het hele verhaal in Manderveen, in de Mijn 
dorp gedachte te gaan trekken. 
Leegstand winkels. Je kunt je afvragen wat de rol van de gemeente daarin is. Als ik technisch gezien 
kijk naar RO of een bestemmingsplan dan is onze rol bijvoorbeeld als er voorstellen komen voor het 
afromen aan de buitenkant omdat mensen naar de binnenkant van een kern winkelgebied kunnen 
trekken. Als dat verantwoord is dan kunnen we daar aan meewerken. We hebben het in het verleden 
wel eens vaker gedaan dat er aan de buitenkant winkels af gaan, die krijgen een andere bestemming 
zodat de mensen gecentreerd naar binnen kunnen trekken. Dat is onze rol op dit moment bij RO of 
bestemmingsplan. Daar kan de inbreidingsnotitie die een half jaar geleden is vastgesteld ons bij 
helpen. Volgens mij waren dat van mijn kant de dingen die ik links en rechts heb opgepikt.  
 
De voorzitter: De rijbewijzen. Het is zo dat er een koppeling mogelijk gemaakt zou worden met de 
Rijksdienst voor wegverkeer. Dat is niet gelukt vanuit de Rijksdienst. Het gaat waarschijnlijk ook niet 
lukken want men heeft heel andere plannen met het rijbewijs. Het is al verlengd van vijf naar tien jaar. 
Dat is ook een van de redenen waardoor die kosten hoger zijn. Dat betekent dat ze nu allemaal 
handmatig worden overgezet en dat het niet automatisch via de koppeling kan. Dat maakt het wat 
ingewikkeld. Waarschijnlijk zal het zo zijn dat de rijbewijzen niet meer door de gemeente worden 
afgegeven maar rechtstreeks door de Rijksdienst wegverkeer of door het CBR. De urgentie vanuit die 
organisaties om die koppeling tot stand te leggen is er niet meer. Dus ze gaan er ook geen moeite in 
steken. Tot die tijd moeten we kijken of we die kosten kunnen opvangen. Vandaar dat die kosten 
hoger zijn. Waarom er meer zijn dan andere jaren, dat kan ik u niet zeggen. In het stuk staat dat het 
vanwege de verlenging is van vijf naar tien jaar. Misschien zijn er wat ouderen die denken: dan ben ik 
nog mooi voor een bepaalde leeftijd en kan ik nog tien jaar voort. Maar dat lijkt me sterk dat het er 
zoveel zullen zijn dat het kostenverhogend werkt. Het is een hele technische vraag maar dat zal ik nu 
nog laten weten.  
 
Mevrouw Kemperink: We waren er toch even benieuwd naar. Want van te voren was er wel een 
inschatting gemaakt hoeveel rijbewijzen zouden aflopen. Is het zo extreem dat er zo een grote groep 
mensen in een keer een extra rijbewijs heeft aangevraagd? 
 
De voorzitter: Dat kan. Maar let wel, ook even naar mijnheer Wessels toe, dit is een rapportage tot 31 
maart jl. In die zin moet je ook de cijfers bekijken tot en met 31 maart jl. en niet de cijfers van heden. 
Dat maakt het wat lastig omdat je nu de kennis hebt dat bijna het eerste jaar al voorbij is. Het gaat per 
31 maart en als je dat extrapoleert dan kom je verkeerd uit. Het zou best kunnen zijn dat het in de loop 
van het jaar weer gecorrigeerd wordt. Daar durf ik geen voorspelling aan te wagen moet ik eerlijk 
zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat we opeens in dit jaar toevallig heel veel meer hebben want dat 
is te voorzien.  
 
Mevrouw Berning: Op welke termijn gaat CBR of Rijksdienst voor wegverkeer rechtstreeks de 
rijbewijzen gaat doen. 
 
De voorzitter: Dat weet ik niet zeker maar ik heb me laten vertellen dat het waarschijnlijk al per 1 
januari 2017 mogelijk gaat worden en dat ze daarmee een proef gaan doen.  
 
Mevrouw Berning: Dus de koppeling met het RDW die er nu nog niet is? 
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De voorzitter: Dat heeft voor hen nul prioriteit. Ze zeggen: wij zijn met andere dingen bezig, we willen 
het zelf gaan doen.  
 
Mevrouw Berning: De kosten zijn nog niet bekend, valt het hoger uit? 
 
De voorzitter: Nee, want wat ik u zeg weet ik sinds gisteren. Het moet nog allemaal worden uitgewerkt. 
Nu moet het nog via de gemeente maar er moet een wetswijziging komen.  
 
Mevrouw Berning: Dan verwachten we nog de evaluatie van de pilot. 
 
De voorzitter: Die krijgt u zeker. Mogelijk dat deze niet in oktober komt maar zelfs al in september a.s.  
In ieder geval niet later dan oktober a.s. zodat deze in ieder geval voor de begroting van dit jaar 
meegenomen kan worden.  
 
Mevrouw Berning: Dat zou mooi zijn.  
 
Mevrouw Kemperink: Mag ik heel even terugkomen op het fietspad Manderveen. De wethouder zegt 
eigenlijk heeft Manderveen er zelf een beetje voor gekozen om de prioriteit te leggen bij leefbaarheid 
en niet bij veiligheid. Ik vraag me ook af of dat niet is op basis van informatie die is gegeven. Ik heb 
een beetje het gevoel dat we dat misschien toch een beetje genuanceerder moeten zien. Maar dat is 
mijn gevoel erbij. 
 
De voorzitter: Hebt u daar een vraag over of is het een opmerking.  
 
Mevrouw Kemperink: Een opmerking. 
 
De heer Busscher: Mag ik daar ook op reageren. Ik hoor het college zeggen: we zoeken middelen om 
toch iets te realiseren. We zijn vorige week in Borne geweest, daar was een avond van de regio. Er 
was een aantal fracties vertegenwoordigd. We zaten bij de sessie, het ging over bereikbaarheid, 
verkeer en vervoer. Er waren mensen, die praatten alleen maar over de A1, de A35, A36. We hebben 
vanuit Tubbergen nadrukkelijk aangegeven ook de bereikbaarheid naar kleinere gemeenten of 
kleinere gemeenten naar de A1. Daar ligt ook wat. We hebben vanuit onze CDA gezegd denk daar 
aan regio. Misschien was dat een oproep van u geweest als u er was geweest.  
 
De heer Oosterik: Mag ik daar nog even op reageren? We hadden dit punt benoemd omdat we in de 
krant lezen dat de kunstgrasvelden uit de grond worden gehaald. Beachvolleybalvelden worden 
aangelegd. Hoe verhoudt zich dat omdat Manderveen nu in een keer moet gaan kiezen, zo komt het 
op mij over, voor veiligheid in plaats van leefbaarheid. Ik vind het niet helemaal rijmen dat ze voor een 
fietspad moeten kiezen.  
 
Wethouder De Witte: Veiligheid en leefbaarheid hangen met elkaar samen. Die staan niet los van 
elkaar. Op het moment dat je het hebt over bereikbaarheid van voorzieningen dan is het fietspad ook 
een onderdeel van die discussie. De stuurgroep Mijn dorp 2030 Manderveen heeft er zelf voor 
gekozen, ook naar aanleiding van de discussie met de bevolking, om dat fietspad te betrekken in het 
scenario zoals ze die zelf gaan kiezen en inrichten. Het is niet zo dat we tegen Manderveen hebben 
gezegd je moet een keuze maken tussen veiligheid en leefbaarheid. Nee, we hebben gezegd dat het 
te maken heeft met de totale context van leefbaarheid. En dat er wel degelijk mogelijkheden liggen. 
Zoals de heer Volmerink aangeeft zijn we volop bezig om te kijken hoe we een multiplier kunnen 
creëren op het bereikbaar houden van onze kernen en het zo veilig mogelijk inrichten van onze 
wegen. Dus het is niet het een of het ander. Het valt juist met elkaar samen. Daarom is juist die 
discussie zo goed in de kernen. Omdat ze de totale context van leefbaarheid begrijpen en veiligheid 
en bereikbaarheid vallen samen in mijn ogen.  
 
De voorzitter: Wethouder Volmerink nog een aanvulling? Nee. Mijnheer Oosterik voldoende? 
 
De heer Oosterik: Ja, zo kwam het bij mij niet over in het stuk. Vandaar ook dat ik die vraag ook stel. 
Het lijkt net of je moet kiezen. 
 
De voorzitter: Nee, het is niet of - of. Het is gewoon een samenhangend geheel.  
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De heer Oosterik: Dan is het in ieder geval helder.  
 
De voorzitter: Nog andere vragen? Niet. Mag ik dan concluderen dat u akkoord gaat met dit stuk? 
Bij dezen besloten.  
 
Agendapunt 8a: Motie Informatieverstrekking eigen bijdrage huishoudelijke hulp 

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Detert Oude Weme en de heer Oosterik. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: De fracties Dorpen Centraal en GB/VVD zijn zeer tevreden over de 
informatie die destijds voorhanden was, toen de decentralisatie begon. Er is zelfs een hele 
middenpagina van Op en rond de Essen aan besteed die duidelijk was voor het moment van toen. De 
tijden zijn veranderd, het voorschrijvend inzicht bij de zorgvragers is gekomen en ook bij ons. Er 
komen nu casuïstiek naar voren die we toen misschien niet hadden voorzien. Ook het zorgloket doet 
prima zijn werk maar we krijgen toch casuïstieken van mensen die met name zich richten op de eigen 
bijdrage. Mensen wenden zich naar het zorgloket, al dan niet terecht. Maar het is wel de plek bij de 
gemeente waar mensen met zorgvragen goed terecht kunnen. Wij zouden graag willen dat ook het 
zorgloket, dat is ondersteund met casuïstiek, daarvan hebben we er vandaag nog een 
binnengekregen, onze zorgvragers genuanceerder informatie zou geven. Met genuanceerder 
bedoelen wij: Iemand komt met een zorgvraag waarbij duidelijk wordt gesteld dit kunnen we voor u 
betekenen als het gaat over bijdrage vanuit de gemeente en dat gaat het u zelf kosten. Dan kan de 
zorgvragen, waar het ook maar om gaat, de voor hem beste oplossing kiezen. Het blijft nog altijd zo: 
als je niet weet wat je niet weet, weet je ook niet wat je vragen moet. Wij hebben de motie toegespitst 
op huishoudelijke hulp maar er bereiken ons nu meerdere signalen. Dat als inleiding voor onze motie.  
 
Motie van GB/VVD 
 
Motie nr. 2016/Detert Oude Weme-Oosterik 
 
Onderwerp: informatieverstrekking eigen bijdrage huishoudelijke hulp 
 
De Raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 20 juni 2016 
 
overweging: 

 uit gesprekken met inwoners, in het bijzonder met zorgvragers, is gebleken dat de eigen bijdrage 
voor de huishoudelijke hulp veel vragen oproept. 

 als mensen kunnen beschikken over voldoende toegankelijke en laagdrempelige informatie, 
kunnen mensen mogelijk een betere keuze maken v.w.b. hun huishoudelijke hulp. 

 
oordeel: 

 inwoners moeten zodanig goed geïnformeerd worden dat zij een juiste afweging kunnen maken of 
zij huishoudelijke hulp via het zorgloket willen regelen of dat zij zelf, als particulier, huishoudelijke 
hulp willen regelen. 

 
draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

 om de informatie over de wijzigingen in de zorg, specifiek gericht op de financiering en de eigen 
bijdrage voor huishoudelijke hulp, in voor alle inwoners begrijpelijke taal en in voor iedereen 
toegankelijke media, te publiceren. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Dank u wel, deze wordt ingeboekt als motie 2016 Detert Oude Weme/Oosterik-1. 
Iemand daar nog aanvullende vragen of opmerkingen over? 
 
De heer Stamsnieder: Ja, het CDA heeft deze motie niet ondertekend. We hebben in de raadsgroep 
3D's ten aanzien van de communicatie naar alle inwoners van de gemeente Tubbergen, uiteindelijk 
kan het iedereen raken, altijd aandacht gevraagd voor een duidelijke en begrijpelijke communicatie 
voor iedereen. Dit had wat ons betreft ook gekund via een vraag in de rondvraag of bij het 
vragenuurtje. Met een motie lijkt het net of het heel erg sterk aangezet moet worden. Het moet goed 
geregeld worden maar dit had wat ons betreft ook in het vragenuurtje of in de rondvraag gekund.  
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De voorzitter: Dank, nog anderen? Mijnheer Wessels. 
 
De heer Wessels: Dank u voorzitter. Een reactie van dezelfde strekking. Vanuit de werkgroep waar we 
deel van uitmaken heb ik het idee dat er voldoende communicatie plaatsvindt. Als de wethouder straks 
andere dingen gaat zeggen dan heeft hij gelijk maar ik ga ervan uit dat er voldoende communicatie is 
geweest. 
 
Wethouder Vleerbos: Dank voorzitter. Welk instrument wordt gekozen om dit punt te maken, daar ga 
ik niet over. Ik zal er eerst inhoudelijk een klein beetje achtergrond bij geven. Eigen bijdragen is niets 
nieuws. Zo lang wij de Wmo hebben, sinds 2008, hebben wij te maken met eigen bijdragen. Bij eigen 
bijdragen wijzen wij onze mensen die een zorgvraag indienen er altijd op. We wijzen er op omdat de 
hoogte van de eigen bijdrage niet door ons wordt bepaald. Dat doet CAK en daar worden vragen in 
gesteld. Dat is wel leuk voor iedereen. Ga maar naar het CAK.nl en dan kun je zelf invullen wat je 
inkomen is en je gezinssituatie en dan komt er uitrollen wat je eigen bijdrage wordt. We mogen als 
gemeente niet aan inkomenspolitiek doen. Dat is de reden waarom we daar altijd heel terughoudend 
op zijn. Als mensen vragen hoe het in elkaar steekt dan verwijzen we door naar het CAK. Die website 
geeft er bijna alle antwoorden op. Dit is de positieve kant van het verhaal. Er zitten een paar haken en 
ogen aan want vorig jaar hebben we veel mensen niet alleen in de huishoudelijke hulp gehad maar 
ook in de ondersteuning, begeleiding, het vroegere AWBZ. Die toen ze de rekening van de eigen 
bijdrage kregen afzagen van verdere zorg. Wellicht is dat de grond van deze vraag. We hebben ook in 
beeld hoeveel dat er zijn. 23 mensen hebben vorig jaar afgezien van zorg. Die discussie hebben we 
volgens mij ook in de werkgroep al een keer gehad. Er zijn 23 mensen die hebben afgezien van zorg. 
Daarvan hebben we afgesproken dat we ze zouden nabellen. Dat hebben we ook gedaan. Van die 23 
mensen zijn er 15 werkelijk gestopt. Er waren er 8 die zeiden: ik wil er mee stoppen maar die hebben 
het uiteindelijk niet gedaan maar 15 zijn er werkelijk gestopt. Van die 15 die werkelijk zijn gestopt zijn 
er twee overleden, 13 hebben een goed alternatief gevonden. Die hadden ondersteuning vanuit de 
gemeente maar die hebben naar een eigen, passend alternatief gezocht. Er zijn er 2 die voor de rest 
afzien van zorg. Daar is niet helemaal helder wat er aan de hand is. Met die twee mensen hebben we 
afgesproken dat we over drie maanden terugbellen en hen vragen of het probleem dat ze hadden 
waarvoor ze oorspronkelijk voor naar de gemeente kwamen, is opgelost. Dus het punt dat wordt 
gemaakt in die motie is wel ergens terecht. Tegelijkertijd is het ook hartstikke lastig want we kunnen 
onmogelijk bepalen wat de eigen bijdrage van mensen is die de zorgvraag bij ons doen. We houden 
goed in de gaten dat als ze eenmaal een zorgvraag hebben gedaan en vervolgens afzien van verdere 
zorg die gemotiveerd is door geld, dan blijven we daar achteraan gaan. Want dan is er vaak wat mis. 
In de gevallen die wij nu hebben onderzocht lijkt dat helemaal niet aan de hand te zijn. Dan kan ik nog 
even een ander haakje vinden waardoor ik hier wel mee aan het werk wil. Maar of het nu in een motie 
had gehoeven kan ik niet bepalen. Voor de woningaanpassing en de hulpmiddelen zijn we ook aan 
het kijken naar de manier waarop we onze eigen bijdragen heffen. Op dit moment hebben we met 
elkaar vastgesteld dat we alles op het maximale doen. Dan komt er uit de CAK-berekening wat je 
betalen moet en daar zit een plafond aan. Voor de woningaanpassingen en hulpmiddelen kan het best 
zijn dat we naar een ander model moeten. Maar daar komen we in de tweede helft van het jaar nog bij 
u op terug. Wat mij betreft is dat het moment. Dan heb ik het totaalbeeld van eigen bijdragen in alle 
ondersteuningsvormen die we kennen en dan wil ik u daar schriftelijk even uitgebreider van op de 
hoogte stellen. Draagt het college van burgemeester en wethouders op om de informatie over de 
wijzigingen in de zorg, specifiek gericht op de financiering en de eigen bijdrage voor huishoudelijke 
hulp, in voor alle inwoners begrijpelijke taal en in voor iedereen toegankelijke media, te publiceren. Er 
komt straks weer een krantje aan, daar komt het wel weer in te staan. Ik kan hem overnemen. De 
krant komt, die doen we toch. Als de vraag een andere oorsprong kent dan ik net heb geschetst, dan 
ben ik wel heel benieuwd naar. Ik denk dat dit de lading ongeveer moet dekken. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Dank u wel. Dat klopt. Dit dekt de lading. Inderdaad bereikte ons 
vandaag een vraag over aanpassing van eigen woning en eigen bedrage van iemand die gelezen had 
over de motie van vanavond. Het krijgt zijn vervolg wel dat mensen hierover nadenken. Voor ons blijft 
wel specifiek de vraag dat de gemeente niet weet hoe hoog de eigen bijdrage is. Dat klopt, maar dat 
mensen het op de website kunnen vinden, dat is best ingewikkeld als je een bepaald biologisch getal 
hebt. Voor sommige is het nooit ingewikkeld en voor sommige begint het heel vroeg ingewikkeld te 
worden. We blijven benadrukken dat mensen die met een zorgvraag komen of een vraag over de 
eigen bijdrage, een helder antwoordt moeten krijgen.  
 



 

 
21 

De heer Vleerbos: Er is er nog een. Misschien wordt ik wel te technisch maar ik wil het wel benoemd 
hebben. Er is een ander argument te verzinnen waarom we er hier nog extra aandacht aan moeten 
besteden. Dat is de resultaatverplichting die in de huishoudelijke hulp zit. Dan moet ik het heel 
technisch doen. Iedereen betaalt. Wij betalen als gemeente € 165,00 per vier weken aan 
huishoudelijke ondersteuning. Als iemand nu één uur huishoudelijke ondersteuning krijgt per week, 
vier per vier weken, dan is het uurtarief dus € 45,00 per uur. Dat kan in het aller slechtste geval je 
eigen bijdrage worden. Het grootste deel van de groep van 23 heeft daarom afgezien van hulp. Dat 
zijn over het algemeen mensen die het en goed kunnen en een hele kleine hulpvraag hebben. Dat 
verklaart wellicht de cijfers en misschien is dat ook wel de aanleiding van uw vraag weer. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Het zijn natuurlijk wel de mensen die zelf de mogelijkheid hebben gehad om 
het uit te zoeken. Ik weet gewoon dat er veel mensen zijn die a, niet de capaciteit hebben om het uit te 
zoeken. B, niet de kennis hebben om het uit te zoeken of c, denken de gemeente heeft het goed met 
me voor, het zal wel goed zitten. Dat is het gros in de gemeente Tubbergen. Ik vind het jammer dat 
het CDA niet meedoet met deze motie. Want er is altijd gezegd goede communicatie. Alleen goede 
communicatie kun je op verschillende manieren invullen. Als de gemeente heeft gedaan wat ze nu 
heeft gedaan dan is het volgens mij niet voldoende want dit komt gewoon elke keer naar voren. Ik vind 
echt dat hier een opdracht ligt om goede communicatieverstrekking te geven. Waar bij mensen wordt 
aangegeven dat zij de afweging moeten maken voor zorg via het zorgloket of zorg zelf betalen dat af 
en toe goedkoper kan zijn. Niet de mensen laten vertrouwen op de goede kennis van het zorgbureau. 
Want ze gaan je niet helpen want die zeggen het wordt bekend verondersteld. Dat is dus niet het 
geval en daarom vind ik dat er echt aandacht voor moet zijn en niet vanzelfsprekend aannemen. Ik 
geloof dat de communicatie goed is, alleen de communicatie moet wat ons betreft verder. Je moet 
mensen aangeven dat ze zelf de overweging moeten maken. Je moet heel duidelijk aangeven dat een 
andere variant goedkoper kan zijn in hun geval. En dat ze op basis daarvan ook keuzes moeten 
maken en niet vanzelfsprekend aannemen dat de gemeente het beste met hen voor heeft. Dat 
hebben ze wel. Het mag van mij helderder. Het hoeft de gemeente ook niet meer of minder geld te 
kosten, daar gaat het helemaal niet om. We springen deze keer redelijk weg met het hele Wmo-
budget daarin. Ik vind het best dat je een stukje van die gelden beschikbaar moet stellen voor een 
stukje communicatie. Dat mag wat mij betreft ook via Tubbergen nieuws of via de kranten. Het is in 
mijn optiek heel erg belangrijk dat mensen daar goede voorlichting in krijgen. 
 
De heer Stamsnieder: Dat onderkennen wij ook niet. Maar het ging ons er om, moet dat nu in een 
motie of had dit ook gewoon in een vragenuurtje of bij de rondvraag gekund. Dat is het enige dat we 
er van zeggen. Dan maakt het toch niet uit. We hebben in de raadsgroep 3D's ook altijd aangegeven 
dat er een goede communicatie moet zijn en dat iedereen duidelijk moet hebben wat hen te wachten 
staat en dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Dat onderschrijven we ook. We hebben alleen gezegd: 
voor ons had het niet in een motie gehoeven, dat had ook in de rondvraag of in het vragenuurtje 
gekund. Dat is het verschil.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Dat kan. 
 
Mijnheer Wessels: Ik zou nog iets willen aanvullen. Het feit dat je dingen in en Op en rond de Essen 
plaatst, betekent nog niet dat mensen het lezen. Je kunt van de ene kant wel heel veel communicatie 
bieden maar uiteindelijk moet het ook worden gelezen. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik heb ook niet gezegd dat Op en rond de Essen en de krant de enige media 
zijn. Het gaat juist om het zorgloket zelf. Daar moeten ze de mensen wijzen op de mogelijkheden. Dan 
moet er misschien een stukje opleiding voor de betreffende mensen zijn als het niet voldoende is. Dan 
moet er maar een stukje opleiding komen zodat die mensen het wel goed kunnen uitleggen. Ik vind 
dat het aan de balie begint. Daar moet je mensen uitleggen welke mogelijkheden ze hebben en niet 
zeggen oké, dit is het aanvraagformulier, dit krijg je, alsjeblieft en we houden vanzelf de eigen bijdrage 
wel in, dat berekenen we zelf wel. Misschien gechargeerd maar ik vind dat je daar een actievere rol in 
moet spelen. 
 
De voorzitter: Ik denk dat de wethouder gezegd heeft dat hij er in ieder geval aandacht voor heeft en 
dat het niet zal verslappen. Ik neem aan dat daarmee in ieder geval uw vraag in de motie wordt 
beantwoord.  
De motie is technisch verworpen maar de wethouder heeft gezegd dat hij er wel degelijk aandacht 
voor heeft.  
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De heer Oude Luttikhuis: En het CDA ondersteunt de vraag neem ik aan ook? Dat wij de wethouder 
oproepen om in ieder geval dan actiever te communiceren over deze materie. 
 
De heer Stamsnieder: Het CDA steunt wat u daar vraagt maar we hadden al verwacht dat dit goed 
georganiseerd was. Maar moet dit in een motie? Toen hebben we gezegd nee. Dus communicatie, wij 
vinden het prima. Want met name oudere mensen moet goed geholpen en geïnformeerd zijn maar het 
had ook via een vraag gekund.  
 
De voorzitter: Technisch verworpen maar het doel wordt bereikt.  
 
De heer Wessels: Mag ik dan ook nog even namens de PvdA reageren. De inhoud van de motie is 
een motie waar je niet tegen kunt zijn.  
 
De voorzitter: Ik wil het hier bij laten.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik vind niet dat de motie verworpen kan worden.  
 
De voorzitter: Hij is verworpen. Heel simpel. Hij is niet ondersteund door het CDA en de PvdA. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Dat vind ik gek. 
 
De heer Stamsnieder: Waar gaat het om. Het gaat er toch om dat er actie wordt ondernomen? Dat 
wordt nu toegezegd. Wat wilt u er nog meer van maken dan? 
 
De heer Oude Luttikhuis: Wat kan er nu op tegen zijn om die motie aan te nemen.  
 
De heer Stamsnieder: Dat is aan ons. 
 
De voorzitter: Ik heb de knop nu voor de eerste keer gebruikt. Ik concludeer af. Ik concludeer dat de 
motie technisch is verworpen maar dat het resultaat dat u wilt hebben wordt bereikt. Ik kan er niets 
anders van maken.  
 
Agendapunt 9: Rondvraag 

De voorzitter: We gaan door, de rondvraag. Het is bijna of het voorop gezet is maar we beginnen weer 
bij mevrouw Reinerink.  
 
Mevrouw Reinerink: En ik heb iets voor de rondvraag. Afgelopen week bereikte mij het bericht van een 
buur die aan de Broekweg woont. Hij heeft op 27 april jl. een melding gemaakt van veel gaten in de 
Broekweg. Het formulier melding van een schade of overlast in de buurt is gewoon helemaal volledig 
ingevuld. Ze kreeg een bevestiging dat de melding ontvangen was op 27 april jl. Op 1 juni jl. was er 
nog geen actie uitgezet. Dan begin je als burger wel een beetje een wrevel te krijgen van goh, hoe zit 
dat. Ze heeft opnieuw contact gezocht met het centraal informatiepunt en daar werd haar verteld dat 
ze wederom alle gegevens die ze al in de melding had verwerkt opnieuw moest melden omdat ze niet 
wisten waar de melding plaatsvond. Dat schepte weer heel veel wrevel. Toen was de volgende vraag: 
kun jij ook helpen om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. We hebben elkaar vanavond gebeld. Er is 
ondertussen contact met haar geweest. De schade aan de Broekweg is in die zin opgelost maar het 
gaat drie weken goed en de diepe kuilen komen er weer in. Ze zitten met een moeder die dagelijks 
hulp nodig heeft van de Thuiszorg. De gaten in de weg zijn zo diep dat er echt tussendoor moet 
worden gemanoeuvreerd. Gebruik van een scootmobiel is gewoon niet meer mogelijk op die weg. Er 
staat één woning aan de Broekweg. Ze zijn ook de enige mensen die de klacht lanceren. Ze vindt het 
heel vervelend dat ze niet op de hoogte is van ontwikkelingen. Er is gewoon geen terugkoppeling. 
Vanavond tijdens het telefoongesprek vroeg ik: hoe vaak klaag jij over de Broekweg. Ze vertelde drie 
keer in de twee jaar. Mijn vraag is: wordt dat ergens geregistreerd? Als er zo vaak meldingen zijn, wat 
is zo vaak, als er meldingen zijn en men weet gewoon steeds maar niet wie de melding doet en hoe 
het teruggekoppeld moet worden? De dame van het centrale punt die sluist de melding door naar punt 
B. Daar blijft het liggen. Hoe is dan de interne stap. We kunnen heel veel investeren in scholing van 
medewerkers maar als er iets in het proces niet werkt, dat lijkt nu het geval want er komt geen 
terugkoppeling, schiet het niet op. Als ik dan in de media lees dat de medewerkers van het Klant 
ContactCentrum op een Word- en Excel-cursus moeten dan vraag ik me af worden dan al die 
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gegevens in een Excelbestand geklopt en wat gebeurt daar dan mee? Of komt het in een database 
zodat met een druk op de knop die familie die aan de Broekweg woont daarbij kan zeggen Broekweg 
hoeveel meldingen zijn er van binnengekomen. Dat is een beetje mijn vraag.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Die straat is aan het openbaar verkeer onttrokken. Er staan verkeersborden 
aan beide zijden. Er mag niemand doorheen. Het is gewoon heel makkelijk om er doorheen te gaan. 
Maar dankzij de familie mag niemand er meer in. Als er klachten zijn, gechargeerd, dan trekken ze 
gelijk aan de bel. Maar in mijn optiek wordt de weg aan het openbaar verkeer onttrokken. Ze zijn de 
enige die er overheen rijden.  
 
Mevrouw Reinerink: Ze maken gewoon elke dag gebruik… 
 
De heer Stamsnieder: We moeten hier niet discussiëren over families en dergelijke en ook niet over 
bestrating. 
 
De voorzitter: Dit gaat niet over de Broekweg, dit gaat over het incident. Ik dacht eerst geef naam en 
toenaam maar dat hoeft niet want als er één gezin woont, is het natuurlijk heel makkelijk aan de 
Broekweg. Ik ga uitzoeken hoe het zit en daar krijgt u van mij antwoord op. Precies wat u vraagt. Hoe 
kan het nu dat er geen terugkoppeling is naar de bewoners. Ik kan me voorstellen dat het een 
zandweg is. 
 
Mevrouw Reinerink: Ja. Maar die is niet toegankelijk.  
 
De voorzitter: Los daarvan, we proberen bij het KCC de dienstverlening goed te laten zijn en dat er 
een terugkoppeling is. U zegt die terugkoppeling komt niet. Dat is niet juist en dat gaan we na. Als dat 
zo is moet daar verbetering in komen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Mag ik even vragen naar aanleiding van. Ik vind het een vreemde situatie 
dat de weg aan het openbaar verkeer is onttrokken.  
 
De voorzitter: Dat is nu buiten de orde. Het gaat in dit geval over het niet opvolgen van een melding, 
en ook niet over het terugkoppelen van een melding want opvolging is niet altijd mogelijk. Als het 
antwoord was geweest: jammer, u woont aan een weg die nu eenmaal slecht is, daar gaan we niets 
aan doen, helaas. Dan is het een terugkoppeling. Of u het daar mee eens bent of niet is dat de 
terugkoppeling. Maar daarover moet dan wel duidelijk worden gecommuniceerd. Ja. Nog meer? 
 
De heer Olde Hampsink: Een vraag aan de wethouder over de voortgang van een mogelijke 
verbetering van het dak van de Wiekslag. Het blijft nog steeds zoals het nu is en krijg ik steeds meer 
signalen van gebeurt er nog iets mee of niet. Het is nogal een monument in Tubbergen zou ik bijna 
zeggen.  
 
Wethouder De Witte: Of de Wiekslag al tot een monument behoort durf ik te bestrijden. Maar een half 
jaar geleden, of een jaar geleden hebben we het over het dak gehad. Er is een dakvlak 
schoongemaakt. Het dakvlak is nu net zo zwart als de rest van de dakvlakken. We zitten in de 
volgende discussie: op het moment dat wij het dak gaan schoonmaken, wij of dat nu het 
schoolbestuur is, de gemeente of de samenleving, dan vervalt de garantie op het dak en dan lopen wij 
nog veel meer risico dan we nu lopen. De experts zijn nog steeds volop in gesprek om te kijken of er 
een korting kan worden gevonden. Maar de leverancier van de daken die ook garant moet staan wil 
nog geen kant op bewegen. Dus elke stap die we gaan zetten, hoe klein of groot ook, heeft 
consequenties. Zowel de adviseur van de TOF als de experts die wij in huis hebben geven aan dat we 
dat risico niet moeten gaan lopen. Dat is het. 
 
De heer Olde Hampsink: Eigenlijk is het een patstelling. 
 
Wethouder De Witte: Nou geen patstelling. We zijn er allemaal redelijk bij. Op het moment dat we 
gaan voor de oplossing, het schoonmaken en we stellen de rest van de omgeving tevreden dan gaan 
we ergens de garantiebepalingen kwijtraken. Ik weet niet of dat zo een goed idee is. 
 
Mevrouw Reinerink: Wat is de garantie dan? 
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Wethouder De Witte: De lekkage, op het moment dat wij ook maar enigszins iets gaan doen aan het 
dak zegt de leverancier van het dak dat het de verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur en van 
de bouwheer. In dit geval wij als gemeente. Dat zou betekenen dat op het moment dat er 
onvolkomenheden zijn dat wij aan de lat staan. Zowel TOF en dat zal de Wiekslag beamen zeggen 
beiden dat risico moeten we niet nemen.  
 
De heer Olde Hampsink: Moet de school dat niet communiceren.  
 
Wethouder De Witte: Ik neem aan dat op het moment dat ze klachten hebben ze zich ook melden bij 
de Wiekslag op zich. De Wiekslag is volgens mij op de hoogte van het geen we met elkaar afspreken.  
 
De heer Olde Hampsink: Die vragen blijven maar komen, misschien moeten we hierover een keer 
goed communiceren vanuit alle instanties. Dan weten we hoe de stand van zaken is.  
 
Wethouder De Witte: Ik zal met TOF bekijken of we er over kunnen gaan communiceren. Alleen is het 
voor mij nu belangrijk dat we druk houden op een mogelijke oplossing zonder dat we daar al te veel 
risico mee lopen.  
 
De heer Olde Hampsink: Dat snap ik maar met publieke druk kan er iets meer speling komen of 
ruimte.  
 
Wethouder De Witte: We hebben de mensen aan tafel gehad. Ze zitten er vrij stevig in. Ik vraag me af 
of de publieke belangstelling dat gaat beïnvloeden. Communiceren kunnen we altijd.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Dat was ook mijn vraag. Ze zitten er vrij stevig in. Dat wil zeggen dat 
niemand er iets aan gaat doen. Het is best wel aanstootgevend als je daar elke dag je zicht op moet 
hebben.  
 
Wethouder De Witte: Dat begrijp ik maar volgens mij begrijpt u ook dat op het moment dat we daar 
iets aan gaan doen, schoonmaken, het probleem verergeren. Dan is het dak op zich nog niet schoon 
want over twee jaar zitten we dan weer met hetzelfde probleem. We hebben nog geen structurele 
oplossing. Daar ligt toch wel onze voorkeur. Dat er een patstelling is, de leverancier wil die kant op 
bewegen en er zijn experts ingeschakeld die denken een coating te hebben gevonden en dat op die 
manier te doen. Dan ga je weer in discussie of die coating op het dak mag. Soms is het hogere 
wiskunde.  
 
De voorzitter: Ik ga verder. Mijnheer Hannink. 
 
De heer Hannink: Onze fractie zou graag van de portefeuillehouder een onderbouwing zien waarom 
als de asfaltwegen worden hernieuwd er zo een dikke laag wordt aangebracht. De heer Oude 
Luttikhuis stipte het ook even aan. Mensen met een beetje technische achtergrond verbaast het nogal. 
Wat ons betreft hoeft dat niet a la minute. Dat mag ook later. De Hagveldweg is gebeurd, als ik het 
goed heb zijn ze nu bezig met de Schopmansweg, waar hetzelfde aan de hand is. 
 
Wethouder Volmerink: U noemt blijkbaar specifiek een aantal straten. Ik moet het even vragen bij de 
mensen van de uitvoering. Het gaat dus om de dikte van het asfalt. Dat proef ik.  
 
De heer Hannink: Nou, de dikte die er opnieuw wordt aangebracht terwijl het al een asfaltweg is. Die 
verhouding.  
 
Wethouder Volmerink: Ik zal het terugkoppelen. 
 
Mevrouw Bekhuis: Kunt u ons aangeven mijnheer Volmerink wat de stand van zaken op dit moment is 
op het Noaberplein. Er is nog al enige onrust. Wat wij gehoord hebben gebeurt er op dit moment 
helemaal niets, dat kan niet de bedoeling zijn.  
 
Wethouder Volmerink: Wat ik in de raad heb toegezegd is dat het beleid aangeeft dat het niveau C is 
en dat ze het kunnen overnemen tegen 70% dat hier op dat moment de goedkeuring had. Op dit 
moment is de vraag of ze dat definitief accepteren. Het lijkt er op dat het niet zo is en dat er niets 
gebeurt, dat ben ik niet met u eens. Want onze eigen Soweco heeft pasgeleden daar de boel nog 
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gewoon schoongemaakt. Dus er gebeurt wel wat, maar dan door Soweco. Omdat ze intern nog niet 
weten of ze het bod accepteren of niet. Het lijkt er op dat ze het niet accepteren. Dat is de laatste 
stand van zaken.  
 
Mevrouw Bekhuis: Het is een heel mooi plein, het heeft heel veel geld gekost. Het wordt nu door 
Soweco bijgehouden. Ik ben het met u eens, niet op de manier zoals de bewoners dat graag willen. 
Nu lijkt het dat min of meer willens en wetens iets wordt gebouwd wat niet de bedoeling kan zijn.  
 
Wethouder Volmerink: Als u vindt dat niveau aan het verpauperen is? Dat beleid hebt u als raad zelf 
aangegaan. Als u vindt dat het een hotspot moet worden dan moeten we het beleid aanpassen. Die 
vraag kan ik ook aan u terugspelen. Wilt u specifiek het erve Kampboer aanpassen of kunnen we dan 
de precedentwerking krijgen naar de overige dorpen die ook wel een hotspot zouden willen hebben en 
dat geld dan ook misschien willen uitvoeren en dus zo dan ook meer geld kunnen genereren. Volgens 
mij is dat een vraag die specifiek bij de raad hoort. Bent u daar toe bereid of niet. Ik ben gebonden 
aan het beleid dat met elkaar is vastgesteld. Iedere uitbreiding in een nieuwbouwwijk of Erve 
Kampboer is gewoon niveau C. Als u het anders wilt kunt u het voorstellen. Ik ben er met handen en 
voeten aan gebonden. Ik kan niet zo maar een uitzondering maken omdat een plein zichzelf een 
hotspot vindt. Ik ben het wel met u eens: het is een mooi plein. Het zou ook heel mooi zijn dat het een 
mooi plein kan blijven. Dat zal ik niet ontkennen. Maar het beleid zegt iedere uitbreiding is een niveau 
C. Dat is geen verpaupering. Niveau C is in de commissie ooit vastgesteld. De commissie vond het 
zeer acceptabel. Wel veilig maar ook sober. Niet meer.  
 
Mevrouw Bekhuis: Over niveau C hebben we het gehad, dat klopt. Maar hebt u in de vorige 
commissie ook gesproken over precedentwerking? Zou u niet bij de andere dorpen gaan 
inventariseren wat daar eventueel de mogelijkheden zouden zijn. Is daar in de commissie ook niet 
over gesproken? Volgens mij wilde u daar naar kijken en zouden we daar voor de zomer bericht over 
krijgen.  
 
Wethouder Volmerink: Op korte termijn zal het met andere dorpen niet lukken. Maar het houdt dus ook 
in dat andere dorpen ook een kans krijgen op een hotspot. Dat houdt dus ook in dat u als raad meer 
geld beschikbaar moet stellen. Ik weet niet hoeveel geld het gaat worden. Ik weet niet hoeveel 
vierkante meter hotspot er bij komt. Dus dan is dat een uitdaging, dat is prima. Ik wil dat plan best via 
de buurtcoach uitleggen. Maar het is een open eindevraag omdat ik dan niet weet welk dorp er dan 
nog meer een hotspot zou willen hebben om het ook eventueel over te nemen. Dan moet u hem ook 
breder trekken. Ik vind het prima. 
 
Mevrouw Bekhuis: U hebt er geen zicht op waar dat nu eventueel al aan de orde zou kunnen zijn? 
 
Wethouder Volmerink: Nee, als u zegt het dorp is aan zet dan moet ik eerst alle dorpen een voor een 
langs om te vragen wat ze een hotspot zouden vinden. Dus een hoger kwaliteitsniveau, dus meer 
geld. Dan bent u aan zet om het geld eventueel beschikbaar te stellen. Dan moeten we het op die 
manier aanpakken. Dan heb je de precedentwerking niet in de hand.  
 
Mevrouw Bekhuis: Maar dan gaan we het over het zomerreces heen tillen. U zou met een voorstel 
komen voor de zomer. 
 
Wethouder Volmerink: Dat had ik ook toegezegd. Ik had ook de hoop gehad dat ze van het erve 
Kampboer het inderdaad eens zouden worden. Ze worden het niet eens, dan zit je in een nieuwe 
situatie waarin het andere voorstel ook in de tijd wegloopt. Dat klopt. Maar zeg het maar wat u als raad 
wilt. Ik hoor het aan. 
 
Mevrouw Bekhuis: We zullen het in de overweging meenemen en eventueel in de volgende raad een 
motie voorbereiden. 
 
De heer Stamsnieder: In ieder geval ben ik het met mevrouw Bekhuis eens dat het plein wel aardig 
aan het verpauperen is. Het was eerst glad nu zit er overal gras tussen. Het ziet er niet uit. Als we het 
hebben over een hotspot, dagelijks komen er meer dan 500 kinderen en ik weet niet hoeveel ouders. 
Het gebruik van erve Kampboer, hoeveel festiviteiten er plaatsvinden. Als ik zie vanaf het voorjaar tot 
nu hoever het plein achteruit is gegaan, dan moeten we er bang voor zijn dat in de toekomst het plein 
minder wordt gebruikt omdat het niet meer aantrekkelijk is en het er niet meer uitziet. Ik denk dat het 
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goed is dat we ons gaan beraden om daarin actie te ondernemen. Ik denk dat ook de werkgroep die 
daar al zo lang mee bezig is, het duurt nu al meer dan een jaar, dat we zo lang moeten doen om dat 
te gaan bekijken. Het bevreemdt me wel en ik zou het jammer vinden van een plein waar zo veel inzet 
is gepleegd door de kern zelf en nu wordt verpauperd. Dan kost het ons straks veel geld om het weer 
toonbaar te maken. Dat zal toch ook niet de bedoeling kunnen zijn.  
 
Mevrouw Bekhuis: Ik wil er nog iets aan toevoegen. Erve Kampboer mist op dit moment ook 
inkomsten omdat er al mensen op groepen zijn die zeggen: we gaan er niet meer naar toe als het er 
zo bij ligt. Dus het is eigenlijk een tweeledig probleem aan het worden.  
 
Mevrouw Kemperink: Even naar aanleiding hiervan. We hebben al een keer eerder iets voorgesteld. 
Er zijn momenteel veel projecten gaande vanuit Mijn dorp 2030. Er is ook geld voor beschikbaar 
gesteld. Dit is iets dat echt wordt gedragen door de samenleving vanuit Mijn dorp 2030. Zou daar niet 
een eenmalige bijdrage uit kunnen voortvloeien voor deze groep mensen die eigenlijk al heel 
projectmatig bezig zijn. En zo in ieder geval voor dit jaar een oplossing te hebben. Dan kunnen we 
daarna kijken hoe het anders ingekleed zou moeten worden.  
 
Wethouder Volmerink: Dus u stelt eigenlijk eenmaal geld uit Mijn dorp 2030, dat is het proces waar het 
dorp dan zelf over gaat. In de hoop dat er daarna een oplossing komt. Of dat we het beleid gaan 
aanpassen.  
 
Mevrouw Kemperink: U bent bezig met oplossingen… 
 
Wethouder Volmerink: Geeft u me even de kaders aan waar ik oplossingen mag zoeken. Ik hoor 
verschillende oplossingen. Geef me even duidelijk aan: mag ik het … 
 
De voorzitter: Mag ik dit misschien even kortsluiten. U hebt morgen de gelegenheid om hier iets aan te 
doen.  
 
Mevrouw Bekhuis: We gaan dit even in beraad nemen en we gaan hier eventueel morgen een 
raadsbrede motie van maken als ik het zo beluister.  
 
De voorzitter: Mevrouw Bekhuis, hebt u nog andere vragen.  
 
Mevrouw Bekhuis: Nee, dank u.  
 
Mijnheer Oosterik: Voorzitter, we hebben een vraag omtrent het volgende. FC Twente Vrouwen 
spelen als kampioen van Nederland het komend seizoen in de UEFA rondom de Champion leage. Om 
het hoofdtoernooi te bereiken speelt de ploeg een minitoernooi in de periode van 23 tot en met 28 
augustus a.s. bij Quik 20 in Oldenzaal en voetbal vereniging Stevo in Geesteren. De organisatie ervan 
is in handen van de stichting FC Twente Vrouwen. Ons is ten gehore gekomen dat blijkbaar 
voetbalvereniging Stevo hier een vergunning voor moet gaan aanvragen aangezien het gaat om 
wedstrijden tussen twee teams, niet zijnde van de eigen vereniging. Klopt dit? En zo ja, betekent dit 
dan wanneer de beslissingsduels, zoals UD Weerselo B2 tegen TVC  B4 dat bij de Tukkers zou 
kunnen worden gespeeld straks in de toekomst ook vergunning plichtig zijn. Als we dan nog een stap 
verder gaan: betekent dit dan ook dat ieder toernooi dat binnen de gemeente Tubbergen wordt 
gehouden er ook eerst een vergunning moet worden aangevraagd. Dit zou namelijk kunnen 
betekenen dat de verenigingen in de toekomst onwenselijke en onnodige kosten voor hun kiezen 
gaan krijgen. Hier zou ik graag een reactie op willen.  
 
Wethouder De Witte: Dit is ons ook ter oren gekomen tweeënhalve week geleden. De voorzitter van 
Stevo heeft ons gevraagd om een safety convenant te ondertekenen die vanuit UEFA is opgesteld 
voor damesvoetbal. Daar zaten zodanige consequenties en maatregelen in dat we hebben gezegd, in 
overleg met de voetbalvereniging, dat het wijs zou zijn om die consequenties en die eisen die worden 
gesteld, in een vergunningaanvraag te formaliseren en daarmee eigenlijk van beide kanten, zowel van 
de vereniging uit als van ons, de safety verantwoordelijkheid te dragen die daarvoor nodig is. Daarbij 
hebben we ook gezegd, dat heeft ook de desbetreffende ambtenaar gezegd, dat hij erg open staat 
voor een pragmatische oplossing en verwacht dat de voetbalvereniging in dezen prima is 
georganiseerd en voorbereid is op het organiseren van dit soort voetbalwedstrijden. Ons advies was 
om het op die manier te doen. Dus het is in overleg gegaan en mede naar aanleiding van een 
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convenant die we binnen zestien uur moesten ondertekenen omdat het anders helemaal niet mogelijk 
was geweest dat er bij Stevo werd gevoetbald. Dit is ook nog in overleg gebeurd met de gemeente 
Oldenzaal die dezelfde soort regels heeft gesteld. Ergens begrijp ik dat een evenementenvergunning 
heel zwaar klinkt maar we zijn beiden tot de conclusie gekomen, op het moment dat we willen voldoen 
aan de UEFA-reglementen en graag die wedstrijd willen organiseren, dat willen we als college ook. 
Daarom hebben we het op die manier geregeld. Er is veelvuldig over gecommuniceerd. We hebben 
het nog in een spoedberaad overlegd met de burgemeester om dit op die manier te communiceren.  
 
De heer Oosterik: Het gaat me niet om het incident, het gaat om het vervolg.  
 
De voorzitter: De reden die u noemde was niet de juiste. De reden waarom we in dit geval hebben 
gezegd: vraag een evenementenvergunning aan is het feit dat UEFA bijna met een garantie komt van 
wilt u dit even ondertekenen.  
 
De heer Oosterik: Ik vroeg ook of het klopte wat ik gehoord had. 
 
De voorzitter: Nee, u zei dat komt omdat er twee teams spelen die van buiten de vereniging zijn. Maar 
daar gaat het niet om.  
 
De heer Oosterik: Zo is het mij uitgelegd.  
 
De voorzitter: Dat is een beetje een ondeugende uitdaging.  
 
Wethouder De Witte: Als Stevo nog vragen heeft dan weten ze ons goed te vinden. 
 
De voorzitter: Daarom hebben we ook heel snel gereageerd. We hebben verschillende keren 
telefonisch contact gehad, het is geregeld.  
 
Agendapunt 10: Sluiting 

De voorzitter: We hebben de eerste helft helaas niet gehaald, mijnheer Wessels, die gaat u straks 
rustig thuis bekijken. Maar voordat we dat gaan doen mag ik u uitnodigen voor het lezen van het 
sluitgebed. De vergadering is gesloten.  
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
 


