
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 
gehouden op maandag 14 maart 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. J. Aalderink-Büter, 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, mw. A.B.E.G. Kemperink, B.G.M. 
Olde Hampsink, L.W. Oosterik, G.J. Ophof, H.B.J. Oude Luttikhuis, H.A.M. 
Plegt, mw. K.A.M. Reinerink-Hutten, L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, mw. E. 
Veenhuis, W.J.G. Weerink en H. Wessels

Op uitnodiging van 
de raad aanwezig:

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

Afwezig:

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter: Dames en heren, mag ik u verzoeken met mij te gaan staan voor het lezen van het 
openingsgebed? 
De vergadering is geopend. Hartelijk welkom. Weer een zeer goed gevulde tribune. Daar zijn we altijd 
heel blij mee. Want het betekent dat de betrokkenheid groot is. Dat kan ook bijna niet anders met in 
ieder geval twee onderwerpen die ook al bij de commissie heel veel aandacht hebben gehad, de 
sporthal en de structuurvisie. Maar daarover straks meer. 

Agendapunt 2: Vaststellen agenda
De voorzitter: Vaststellen van de agenda. De vraag is of u er mee akkoord gaat dat we aan de agenda 
toevoegen een motie vreemd: Ondernemen en arbeidskracht. De indiener is Ronny Booijink. Dit wordt 
agendapunt 19a. Kunt u zich daar in vinden? Ja. Prima. Dan stel ik ook voor dat we agendapunt 17: 
Binnensportaccommodatie Tubbergen behandelen na agendapunt 12. Dan halen we die een stuk naar 
voren. Dat betekent dat diegenen die voor dat stuk komen niet bijna de hele raad hoeven af te 
wachten. Is dat een suggestie die u allemaal kunt volgen? Ja, prima. 

Er is een vijftal hamerstukken. De eerste is agendapunt 7 maar daar kom ik straks wel op als we bij 
agendapunt 7 zijn. 

Agendapunt 3: Mededelingen
De voorzitter: Zijn er van uw kant mededelingen? Geen. Van onze kant ook niet. 

Agendapunt 4: Vragenuurtje
De voorzitter: Agendapunt 4 het vragenuurtje. Er zijn geen vragen binnengekomen. 

Agendapunt 5: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 22 februari 2016
De voorzitter: Dan komen we nu toe bij agendapunt 5, het vaststellen van de notulen van de openbare 
vergadering van 22 februari 2016. Voordat ik u de gelegenheid geef wil ik graag zelf even een 
toevoeging bij plaatsen. Dat is op pagina 14. Daar staat bij de reactie van mevrouw Detert Oude 
Weme ' zonder microfoon'. Terwijl ze daar wel een heel belangrijke mededeling heeft gedaan. Ik stel 
dan ook voor om het verslag aan te vullen met de door mevrouw Detert Oude Weme gemaakte 
opmerking dat ze met betrekking tot het onderwerp Buurtzorg in de rondvraag niet deelneemt aan de 
beraadslaging omdat dit kan conflicteren met haar nevenfunctie als voorzitter van de Raad van 
Toezicht bij BTK-zorg. kunt u zich daar in vinden? Want zo heeft ze het ook uitgesproken. Iedereen 
akkoord. U zelf ook neem ik aan? Goed. Nog anderen over de notulen? Niemand. Dan stellen we hem 
vast met de voorgestelde aanvulling. 
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Agendapunt 6: Vaststellen lijst van ingekomen stukken
De voorzitter: Het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. U hebt in de loop van de afgelopen 
dagen drie extra stukken binnen gekregen die betrekking hebben op de raadsvergadering van 
vanavond.
Een brief van Aannemersbedrijf Hoek van 11 maart jl. met betrekking tot de structuurvisie. 
Een brief van Aannemersbedrijf Hoek, wederom van 11 maart jl. met de structuurvisie lokatie 
Reutummerweg/Weleveldstraat.
Een brief van de heer J.G. Lohuis en buurtbewoners, ook naar aanleiding van de structuurvisie. 
Het voorstel is om deze stukken op te nemen op de lijst van ingekomen stukken. Deze voor 
kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij de behandeling van de structuurvisie. En daarmee 
natuurlijk ook de rest van de ingekomen stukken af te handelen zoals voorgesteld. 
Iedereen akkoord? Bij dezen. 

Agendapunt 7: Vaststellen bestemmingsplan Geesteren, Haarbrinksweg 26a
De voorzitter: Dan komen we nu toe aan agendapunt 7 en meteen 7, 8, 9, 18 en 19. Ik lees even voor 
waar het over gaat:
Agendapunt 7: Vaststellen bestemmingsplan Geesteren, Haarbrinksweg 26a
Agendapunt 8: Vaststellen bestemmingsplan Geesteren, Voshaarsweg 18
Agendapunt 9: Vaststellen bestemmingsplan Langeveen, Balkenbeltsweg 14
Agendapunt 18: Vaststellen van de kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016
Agendapunt 19: Wijziging regeling Veiligheidsregio Twente

Daarvan hebben de fracties in de commissie aangegeven dat dit hamerstukken mogen zijn. Ik stel dan 
ook voor dat we deze in een keer afhameren als zijnde besloten. 
Iedereen akkoord. Bij dezen. 

Agendapunt 8: Vaststellen bestemmingsplan Geesteren, Voshaarsweg 18
De voorzitter: Aldus besloten.

Agendapunt 9: Vaststellen bestemmingsplan Langeveen, Balkenbeltsweg 14
De voorzitter: Aldus besloten,

Agendapunt 10: Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Eeshof Tubbergen
De voorzitter: Dan komen we nu toe aan agendapunt 10, dat schiet op. Maar het venijn zit hem altijd in 
de staart zoals u weet. 

De heer Stamsnieder: Voorzitter, ik neem niet deel aan deze discussie in verband met 
belangenverstrengeling. 

De voorzitter: Wie van u mag ik hierover het woord geven?

De heer Olde Hampsink: Het CDA vindt dat het hebben van goede voorzieningen van ouderen in de 
gemeente Tubbergen van groot belang is voor de toekomstbestendigheid van onze dorpen. Vandaar 
ook dat we verheugd zijn met het initiatief van Zorggroep Sint Maarten met het vernieuwen en 
aanpassen van de Eeshof te Tubbergen. Graag hadden we gezien dat dit in samenwerking zou gaan 
met de buren, de stichting Trivium Meulenbeltzorg, die ook toekomstplannen heeft. Echter gezien de 
noodzaak van de geplande nieuwbouw voor zorggroep Sint Maarten gaan we als CDA akkoord met 
het aangepaste bestemmingsplan en het voorgestelde beeldkwaliteitsplan voor de Eeshof te 
Tubbergen. Het moge duidelijk zijn dat het onlangs in de media aangekondigde overleg tussen beide 
zorginstellingen door het CDA van harte wordt ondersteund. 

Mevrouw Kemperink: Wij vinden het jammer dat beide partijen er gezamenlijk niet zijn uitgekomen. 
Echter, je kunt organisaties niet verplichten verdergaande samenwerking aan te gaan als een van de 
twee dat niet wil. We hebben dan ook gewoon naar het plan gekeken zoals het voorligt. We hebben 
besloten hiermee akkoord te gaan. We denken dat het goed is dat er stappen worden gemaakt 
richting de toekomst en ondersteunen dit initiatief dan ook van harte. 

De heer Plegt: Ook voor fractie GB/VVD woorden van gelijke strekking. We vinden niet dat we het 
bestemmingsplan als een soort van oneigenlijk drukmiddel moeten inzetten om een partij naar de 
onderhandelingstafel te krijgen die daar niet wil zitten. Wat ons betreft zit het bestemmingsplan, zoals 
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Bas Olde Hampsink aangaf in een gewenste ontwikkeling. We kunnen ons daar helemaal in vinden. 
Dus akkoord met dit bestemmingsplan en ook akkoord met het niet overnemen van de zienswijzen. 

De heer Wessels: We vinden als fractie dat dit punt een hoog 'Rijdende rechter'-gehalte heeft. We 
vinden het ook een klein beetje een schande voor beide organisaties in de zorg dat ze er in het belang 
van hun bewoners niet gezamenlijk zijn uitgekomen. Als het mogelijk was zou ik ze dan ook het liefst 
een tijdje in de kapel van de Eeshof opsluiten en ze er weer uitlaten als er witte rook naar buiten 
kwam. Maar dat mag niet heb ik begrepen. Het goede nieuws is dat ze volgens de krant wel weer met 
elkaar in gesprek zijn. Ten aanzien van de voorliggende plannen van de Zorggroep Sint Maarten heb 
ik begrepen dat de wethouder vindt dat de plannen binnen de regelgeving en dat we daarom gevraagd 
worden om groen licht te geven. Dat zullen we ook geven omdat langer wachten alleen maar nadelen 
zou opleveren voor de bewoners waar het om gaat. We gaan dus akkoord met dit plan en spreken ook 
direct de wens uit dat binnenkort ook de plannen van Trivium Meulenbeltzorg kunnen worden 
goedgekeurd en beide organisaties weer als goede buren met elkaar zullen optrekken in het belang 
van hun doelgroepen. 

Wethouder Volmerink: Dank aan alle partijen. Inderdaad, het heeft in de krant gestaan maar ze 
hebben me ook gebeld, ze gaan weer zeer serieus met elkaar in gesprek in de hoop er wel uit te 
komen. Volgens mij is die handschoen opgepakt. Ook omdat dit de oproep was tijdens de vorige 
commissievergadering. We wachten af.

De voorzitter: Ik constateer volstrekte unanimiteit en dat betekent dat het voorstel: vaststelling van het 
bestemmingsplan is aangenomen. 

Agendapunt 11: Vaststellen bestemmingsplan Kleine Kernen
De voorzitter: Vaststellen bestemmingsplan Kleine Kernen, gaat uw gang mijnheer Weerink.

De heer Weerink: Voor wat betreft het bestemmingsplan Kleine Kernen kan het CDA instemmen met 
het voorgestelde raadsbesluit. Echter wel met een kanttekening betreffende de gevolgde procedure. 
Er is ons gebleken dat de reactie op de zienswijze niet ruim voor de commissievergadering bij de 
indieners van de zienswijze bekend is gemaakt. We vinden dat de gemeente goed en gedegen moet 
communiceren met haar inwoners en vinden dat een potentiele inspreker op een 
commissievergadering voldoende tijd moet hebben om zich voor te bereiden. Eén week lijkt ons 
daarvoor wel minimaal. We zien dit de volgende keer graag anders. 

Mevrouw Bekhuis: Wat ons betreft is het verder akkoord. 

Mevrouw Kemperink: Wat ons betreft is het ook akkoord. 

De heer Wessels: Akkoord. 

De voorzitter: Wilt u hier nog iets over zeggen?

Wethouder Volmerink: Volgens mij wordt dat van mij verlangd denk ik. De brieven voor de uitnodiging 
die zijn op 26 februari jl. verstuurd naar al diegenen die een zienswijze hebben ingediend. Daarin staat 
ook, als er behoefte bestaat om in te spreken, dat ze dat inderdaad ook kunnen doen. De zienswijze: 
het protocol hier is namelijk dat de zienswijze, of in ieder geval de beantwoording van de zienswijze, 
automatisch in het raadstuk zit. Dus op het moment dat u vandaag hier aftikt dan wordt deze week ook 
de beantwoording formeel opgestuurd want dan heeft de beantwoording op de zienswijze een status. 
Nu even concreet op uw vraag. Er bestaat blijkbaar wel behoefte dat degene die wil inspreken, of ook 
een zienswijze heeft ingediend, deze beantwoording aan de voorkant wil krijgen. Dat kan op verzoek. 
Dat staat ook in de brief. We hebben er het volgende op gevonden, misschien is het voor ons een stuk 
service aan de voorkant om de mensen er op te wijzen dat op onze gemeentesite, waar ook de 
agenda staat van een commissie of een raadsvergadering, want daarin staan ook automatisch alle 
stukken die jullie in kunnen zien op MyMeeting, deze zijn ook zichtbaar voor degene die wil inspreken 
of een zienswijze heeft ingediend. Volgens mij vang je daar twee vliegen in één klap. Ze worden er op 
geattendeerd wat de onderliggende bijlagen per agendapunt zijn en ze kunnen ze zelf van de site 
halen. Officieel heeft de ambtelijke beantwoording pas een status op het moment dat u als raad er een 
tik op geeft. Ja, de beantwoording komt sowieso na deze raad maar uw vraag was aan de voorkant. 
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Dat is dan een concept beantwoording die we straks via de site ook laten zien. Ze kunnen ze ook 
opvragen als ze de brief krijgen en willen inspreken. Misschien voldoet dat aan uw verwachtingen. 

De heer Weerink: Het gaat me er om dat de inspreker nog enige dagen de tijd heeft om zich voor te 
bereiden op datgene dat hij hier wil inspreken naar aanleiding van de reactie die van ambtenaren op 
de zienswijze komt. 

Wethouder Volmerink: Op deze manier, zoals ik het zojuist heb voorgesteld, is het ongeveer twee 
weken van te voren bekend en kunnen ze de beantwoording gewoon van de site halen. Dan is het nog 
steeds een concept-ambtelijke beantwoording. 

De heer Weerink: Dat is prima. Dan wil ik u bedanken.

De voorzitter: Ik hoor dat u allemaal akkoord gaat met dit voorstel. Hiermee is het bestemmingsplan 
Kleine Kernen vastgesteld. 

Agendapunt 12: Vaststellen Structuurvisie Gemeente Tubbergen Op en top Tubbergen
De voorzitter: Wie mag ik als eerste het woord geven?

Mevrouw Kemperink: Ik wil aan deze discussie niet meedoen in verband met mogelijke 
belangenverstrengeling. 

De voorzitter: Dank u wel, dat is genoteerd.

De heer Busscher: Voor ons ligt het vaststellen van de Structuurvisie gemeente Tubbergen Op en top 
Tubbergen. Een structuurvisie is een strategisch document en omvat een visie op het toekomstig 
grondgebruik, de kaders en de randvoorwaarden waaraan nieuwe initiatieven afgewogen kunnen en 
moeten worden. Ik wil duidelijk maken dat de Structuurvisie iets heel anders is dan een 
bestemmingsplan. Een bestemmingsplan heeft rechten en plichten. Zoals vorige week ook in de 
commissie duidelijk naar voren kwam tijdens de uitleg van de portefeuillehouder de heer Volmerink. 
Een structuurvisie is niet bindend maar geeft richtingen aan waar eventueel ontwikkelingen mogelijk 
kunnen zijn. Initiatieven vanuit de samenleving die worden ingediend kunnen dan beter getoetst of 
afgewogen worden. De structuurvisie die nu voor ons ligt maakt duidelijk hoe de leefbaarheid, vitaliteit, 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid gestalte kan krijgen in de uitwerking van eventuele 
bestemmingsplannen. Er dient hierin wel een goede balans te zijn. Wij als CDA-fractie hechten veel 
waarde aan de dynamiek. Dit is noodzakelijk voor de leefbaarheid, de vitaliteit en de ruimtelijke 
kwaliteit. Als overheid moeten we een visie hebben voor toekomstige plannen, doelstellingen en 
ambities dichter bij de burgers brengen. W moeten proberen ons zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
initiatieven en behoeften van burgers, ondernemers en recreanten. Dit geeft ook zijn weergave in het 
coalitieakkoord. Vorige week tijdens de commissievergadering hebben verschillende mensen 
ingesproken. Veelal op de gebieden Reutummerweg/Weleveldstraat en bij de plannen Tuincentrum 
Almeloseweg. Wij als CDA begrijpen uw ongerustheid. We spreken hier over een Structuurvisie en 
niet over een bestemmingsplan. De indieners hebben de toelichting gegeven op de zienswijze. Voor 
ons als CDA is er geen aanleiding geweest om niet in te stemmen met deze Structuurvisie op een 
aantal punten na. Er wordt aangegeven dat er op beide locaties, zowel de Weleveld/Reutummerweg 
als de Almeloseweg locatie Tuincentrum, een passende ontwikkeling zou komen. Daarnaast zal er 
vanuit oogpunt duurzaam en optimaal grondgebruik toch de gronden goed ingedeeld worden. Er zal 
een integraal plan komen, dit zal worden meegenomen. Verder wil ik de wethouder nog wel vragen bij 
eventueel in te vullen bestemmingsplannen hierbij de directe omwonenden goed te informeren. 
Communicatie hierin is heel belangrijk. Voor wat betreft het projecteren van een retentie 
compensatiegebied nabij de Weemselerweg te Albergen hebben we onze bedenkingen omdat deze 
niet zijn opgenomen in het waterbeheerplan van het Waterschap. We willen dan ook dat deze als niet 
zodanig wordt opgenomen in deze Structuurvisie. We hebben hier dan ook een amendement voor 
ingediend.

Amendement van CDA en GB/VVD

Indieners: T. Busscher en P. Hannink

Onderwerp: Structuurvisie Retentie (compensatie) gebied

4



De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 14 maar 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het document 'Op en top Tubbergen - Structuurvisie gemeente Tubbergen' (Documentnr. 
16.007319), vervalt de tekst en het kaartmateriaal met betrekking tot de retentiegebieden en retentie 
compensatiegebieden: Paragraaf 3.6.2 (pagina 36) de 2de alinea vervalt en de afbeelding op pagina 
36 vervalt.

Toelichting: De structuurvisie moet een zo actueel mogelijke weergave bieden van beleid en 
regelgeving. Retentie compensatie bieden is in de Structuurvisie opgenomen naar aanleiding van het 
waterbeheerplan van het Waterschap dat eind 2015 ten einde liep. De Structuurvisie is een dynamisch 
document dat periodiek geactualiseerd kan worden. Nieuw beleid van het Waterschap op dit gebied 
kan tijdens één van de komende actualisaties van de Structuurvisie worden meegenomen. 

De voorzitter: Dank u wel. Deze wordt opgenomen als Busscher/Hannink 2016-1/ 

De heer Wessels: Ten aanzien van de voorliggende Structuurvisie kunnen we akkoord gaan met het 
overgrote deel ervan. Waar we niet mee akkoord kunnen gaan is de woonbestemming die in deze 
visie wordt gegeven aan de weilandjes aan de Maatweg. We hebben enkele weken geleden hier 
beleid vastgesteld met betrekking tot inbreiding. Hierin staat letterlijk: "bij woningbouw wordt in de 
eerste aanleg ingezet op bouwen op locaties voor herstructurering of transformatie binnen bestaand 
stedelijk gebied." In gewoon Nederlands, voorkeur voor bouwen op plaatsen waar gebouwen kunnen 
worden afgebroken en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het tuincentrum De Es is daarvan een mooi 
voorbeeld. Het tuincentrum kan worden afgebroken en op de vrijkomende grond kan worden 
gebouwd. We zien in de structuurvisie dat de weilandjes aan de Maatweg ook worden meegenomen 
als een gebied waar woningbouw kan plaatsvinden. Dat is in strijd met onze groene sociale politiek 
van onze PvdA waarbij we zoveel mogelijk groen willen behouden voor ons landschap maar ook in 
strijd met ons eerder zelf hier vastgestelde inbreidingsbeleid. Bovendien vinden we het moeilijk 
verdedigbaar om deze weilandjes een woonbestemming te geven terwijl verderop in het dorp het 
groen aan de Weleveldstraat voorzien wordt van een groene prikker met alle beperkingen van dien. 
Daarom hebben wij hiervoor een amendement ingediend en als u het goedvindt ga ik het voorlezen. 

Amendement van PvdA/Dorpen Centraal

Indieners: H. Wessels en L. Oosterik

Onderwerp: Structuurvisie Retentie (compensatie) gebied

De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 14 maar 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De kaart van Tubbergen in de Structuurvisie aan te passen, zodanig dat de onbebouwde weilandjes 
aan/nabij de Maatweg niet als toekomstig woongebied worden aangemerkt. 

Toelichting:
Onlangs hebben we in deze raad beleid vastgesteld m.b.t. inbreiding. Daarbij geldt als uitgangspunt 
dat allereerst woningbouwcontingent wordt ingezet om leegstaande of overtollig geworden bebouwing 
te saneren.
Desondanks ligt momenteel een structuurvisie voor, die daar geen rekening mee houdt en de 
onbebouwde weilandjes aan de Maatweg als toekomstig woongebied aanmerkt.
In lijn met de omgevingsverordening van de provincie én de twee insprekers die in de commissie 
namens de omwonenden van de Almeloseweg spraken, vinden wij dat de kaart moet worden 
aangepast, zodat de weilandjes groen blijven.
Wij stellen dan ook voor de kaart van de Structuurvisie zodanig te amenderen dat de weilandjes aan 
de Maatweg niet worden aangemerkt als toekomstig woongebied (kaart is bijgevoegd)
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De heer Wessels: Ik ben vergeten te zeggen dat we dit gezamenlijk hebben ingediend en ook 
ondertekend is door Dorpen Centraal. 

De voorzitter: Dit amendement wordt ingeboekt als Wessels/Oosterik 2016-1

De heer Oosterik: Voor ons ligt een Structuurvisie waar het nodig over te doen is geweest. Allereerst 
willen wij aangeven dat we het goed vinden dat er een visie is ontwikkeld die richting aangeeft. Er zijn 
ook zeker denkrichtingen in deze visie die ons aanspreken. Bijvoorbeeld dat er met betrokken 
ondernemers gewerkt wordt aan een aantrekkelijk, levendig en vooral compact kernwinkelgebied. Ook 
het inzetten op maatschappelijke functies zoals een zorgcentrum waarbij wij ervan uitgaan dat er ook 
ruimte is voor poliklinische mogelijkheden. Dit spreekt ons aan. Ook kunnen wij ons goed vinden in het 
volgende stuk tekst uit de Structuurvisie: "behoud en versterking van de kwaliteit van de historische 
kernenstructuur het landschap, de natuur en de cultuurhistorie is voor ons een groot goed." Het vormt 
onze schatkist. Bij herontwikkelingen betekent dit dan dat zorgvuldig moet worden aangesloten op de 
gebiedskenmerken. Wij vragen ons wel af hoe dit in de praktijk gaat werken. En ook de tekst: "we 
hebben met de Structuurvisie zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de behoefte van bewoners, 
ondernemers en recreanten en ook bij de kansen kwaliteiten en draagkracht van het landschap. Voor 
ons is het van belang dat een ontwikkeling voortkomt uit het gebied zelf, Noaberkracht ten top." Dit 
sprak ons zeker aan. Echter, zoals we hebben gemerkt sluiten theorie en praktijk niet op alle fronten 
goed op elkaar aan. We vinden het bijzonder dat in de praktijk een gemeente tijd, geld en energie 
stopt in het helpen, ontwikkelen van een passend bouwplan en vervolgens dit bouwplan volledig stop 
zet. Hoe serieus moet je dan je inwoners nemen, dat moet het college zich dan afvragen. Ook de 
weilandjes bij de Maatweg die, ondanks dat ze Esgronden zijn, als toekomstig woongebied worden 
aangemerkt vinden wij bijzonder. De burgemeester heeft duidelijk gezegd dat het een 
uitbreidingsgebied is en inbreiding gaat voor uitbreiding. Dus vanwaar deze actie. Daarnaast is het in 
lijn met de omgevingsverordeningen van de provincie om deze weilanden groen te laten. Dus, waarom 
zou je het aanpassen en voor wie wil je het aanpassen? Tevens vinden we het jammer dat alleen voor 
drie grotere kernen gestreefd wordt naar minimaal behoud van solide basispakketvoorzieningen. We 
weten dat dit voortkomt uit het coalitieakkoord maar zouden ook graag een aantal basisvoorzieningen 
willen behouden voor de kleine kernen. We hopen dat de structuurvisie als deze wordt aangenomen, 
ons toch nog voldoende speelruimte biedt om ons in te blijven zetten voor de kleinere kernen. Dan 
hebben wij ook een amendement. 

Amendement van Dorpen Centraal

Indieners: L. Oosterik

Onderwerp: tekstuele aanpassing (en bijbehorende kaarten) op pagina 50 van de Structuurvisie Op en 
top Tubbergen, inzake 4.2.1 mogelijkheden op het gebied van wonen

De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 14 maar 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Wij stellen voor om een gedeelte van de tekst in paragraaf 4.2.1 pagina 50 in het 
geheel te laten vervallen. Het betreft de tekst: 'Dit geldt zeer zeker ook voor het 
gebied tussen de Reutummerweg en de Weleveldstraat. Deze inprikker vanuit 
het buitengebied tot in de kern is identiteit bepalend'.
De kaart op pagina 48 dienovereenkomstig aan te passen en de groene in-
prikker te laten vervallen.

Toelichting:
• Bij de provincie staan deze gronden aangemerkt als woongebied.

• In het recentelijk goedgekeurde bestemmingsplan is er geen 
sprake een groene inprikker met robuust groen op die plek en 
ook geen uitbreiding van het industrieterrein naar die zijde van de 
Reutummerweg.
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• Het college heeft grondeigenaren aan de Reutummerweg/ Weleveldstraat 
uitgenodigd tot een gezamenlijk plan te komen. Vervolgens heeft het 
college een stedenbouwkundige ingehuurd om samen met een 
ambtenaar en de grondeigenaren een plan te realiseren dat haalbaar is 
en afgestemd op het bestemmingsplan en provinciaal beleid. Dit heeft 
geresulteerd in het door aannemersbedrijf Hoek gepresenteerde 
woningbouwplan aan de Reutummerweg/Weleveldstraat.

• Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden, het lezen van 
de verkregen informatie en het beluisteren van hetgeen ingesproken is 
in de commissie zijn wij van mening dat er geen rekening is gehouden 
met het feit dat de voorgestelde wijziging, niet in lijn is met het 
bestemmingsplan, de omgevingsverordening van de provincie en 
haaks staat op de plannen die door middel van afstemming met de 
gemeente zijn ontwikkeld. Wij zien hierin een discrepantie die niet past 
binnen het heldere verwachtingen management van ons college 
richting burgers en ondernemers vandaar dat wij verzoeken de 
aangegeven tekst, op dit moment, te laten vervallen en de kaart aan te 
passen om het gebied te houden zoals het momenteel bestemd is.

• De structuurvisie is een levend document of: 'Wanneer trends of ontwikkelingen in de 
komende periode daarom vragen, gaan we aan de slag met een actualisatie van de 
structuurvisie'. Wij zijn dan ook van mening dat de wijziging naar robuust groen, indien 
nodig, op een later moment, alsnog toegevoegd kan worden.

De voorzitter: Dank u wel. Het amendement wordt ingeboekt als Oosterik 2016-1. 

De heer Plegt: Als laatste in de rij. Veel is al gezegd, ik zal het niet gaan herhalen. Wat we belangrijk 
vinden is dat we nu een richting geven aan een aantal ruimtelijke koersen. Het is belangrijk om dat 
vast te leggen. Dat hoort tegenwoordig ook en het is ook mooi dat wij daar aan meedoen. Wat ons 
betreft voorzitter had de Structuurvisie op een aantal punten wel iets ambitieuzer mogen zijn. Zeker 
als je leest voor een aantal kernen, dan kom je niet veel verder dan het standaardzinnetje dat de 
randen versterking behoeven en dat er een dorpsommetje moet komen. Dat zijn dingen waar niets op 
tegen is maar op zich had wat ons betreft de ambitie hier en daar wel iets verder mogen gaan. Dat is 
misschien iets dat we ons bij de eerstvolgende actualisatie kunnen aantrekken. Wat ons betreft zou 
dat zo mogen zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat we ons niet in de visie kunnen vinden, 
integendeel. Met deze visie wordt een aantal zaken geraakt. Ik zal ze allemaal niet noemen, ze staan 
in het stuk, het heeft niet zoveel zin om dat nu te gaan zeggen. Mede door de zienswijzen focust het 
zich nu wel een beetje op twee gebieden: de Weleveldweg en de Maatweg. Onze fractie kan zich 
vinden in de lijn die het college hier voorstelt. Over de Weleveldweg kun je veel dingen zeggen. Er zijn 
ook al veel dingen over gezegd. Wat wij belangrijk vinden is dat wij vooruit gaan kijken. We gaan daar 
nu eindelijk richting geven aan wat we daar willen. Dat het niet de richting is die iedereen voor ogen 
staat dat houd je altijd. Maar we zijn er blij mee dat er een keuze komt waarmee ook iedereen straks 
weet waar hij aan toe is. Wat ons betreft is dit een keuze waar niets mis mee is. Dat tweede geldt ook 
voor het gebied rond het tuincentrum. De discussie over de weilandjes, wat ons betreft kunnen de 
weilandjes worden betrokken bij de Structuurvisie. Hoe het er dan precies uit moet komen te zien? De 
wethouder gaf ook in de commissievergadering al aan dat er in het bestemmingsplan een 
gedetailleerde invulling aan wordt gegeven. Het is wat ons betreft ook zo dat de kaart die een derde 
partij daar van maakt nog niet per se ook het bestemmingsplan wordt. Die discussie wachten we 
graag af tot het bestemmingsplan. Voor dit moment is onze opvatting zoals hij nu in de Structuurvisie 
daarover vastligt akkoord. Veel meer heb ik er niet aan toe te voegen. Samenvattend: akkoord met 
deze Structuurvisie. Met uitzondering van het amendement waar onze fractie zijn naam onder heeft 
gezet. Die aanvulling willen wij graag zien.

Wethouder Volmerink: Ik ben blij dat het nut van een Structuurvisie in grote lijnen toch wordt ingezien 
en mooi om te horen dat de visie ook goed wordt ontvangen. De Structuurvisie is inderdaad 
gebaseerd op hoofdlijnen. Het geeft richtingen aan. Het is uiteindelijk ook wettelijk verplicht en het 
borgt een aantal beleidsstukken. Dan val ik misschien in herhaling van de commissie. Ik zal even 
specifiek terugkomen op een aantal onderwerpen die u eigenlijk al hebt benoemd en die misschien 

7



iets meer aandacht behoeven. Dat zijn de twee mogelijke bebouwingsplekken in de kern Tubbergen. 
Die liggen op dit moment gevoelsmatig onder een vergrootglas. Over het algemeen geldt voor deze 
twee gebieden: de Structuurvisie geeft uiteindelijk de gemeente een uitnodigende houding richting de 
initiatiefnemers. Dat is ook het doel ervan. Maar, er worden ook kaders meegegeven. De kaders die 
aan de voorkant bij initiatieven worden meegegeven is onder andere draagvlak meenemen bij de 
plannen, bouw voor de juiste doelgroepen, goede aansluiting bij bestaand bebouwd gebied en dat kan 
de ene keer extensief zijn en de andere keer een dichtere bebouwing. Dat is afhankelijk van het 
gebied zelf. Dus de plannen moeten wel goed doordacht en onderbouwd zijn. Voor de onderbouwing 
kunt u altijd beleidsstukken die al bestaan opvragen bij de gemeente om alvast voorbereidingen te 
gaan treffen. Ook hebben we volgens mij niet zo heel lang geleden binnen de raad en commissie 
uitgesproken voor transformatie te zijn. Zuinig om te gaan met ruimtegebruik en met de bouwplannen 
te voldoen aan de bekende, misschien wel beruchte, ladder van duurzame verstedelijking. We moeten 
altijd de goede doelgroepen bedienen. Of met andere woorden: volgens mij moet er wel een 
doordacht plan liggen. Even inzoomen op een aantal opmerkingen die aan mijn rechterkant zijn 
genoemd. Specifiek het tuincentrum. Volgens mij kent iedereen wel de geschiedenis van deze plek. Ik 
heb ook bij de insprekers in de commissie horen zeggen dat de buurt zich wel kan vinden in 
herontwikkeling van het voormalig tuincentrum. Het plan om ook de weitjes erbij te betrekken komt 
eigenlijk van onderuit. Er is ooit een buurtgenoot geweest, die heeft er een projectontwikkelaar bij 
betrokken en gekoppeld aan de bestaande projectontwikkelaar van het tuincentrumplan. Daar is ook 
altijd gezegd we moeten bouwmogelijkheden houden en dat moet blijven voor de eigen inwoners van 
de kern van Tubbergen. Uit deze twee groepen is uiteindelijk, ik mag het wel noemen, de ontwikkeling 
ontstaan van het tuincentrum en de omgeving daarvan. Dus inclusief de weitjes. En we hebben als 
gemeente wel degelijk wat kaders meegegeven. Wij vinden als gemeente zijnde, aan de voorkant, het 
is wel de entree van de kern Tubbergen, dat het er representatief uit moet zien vanaf de binnenkomst, 
vanaf de stoplichten. We hebben ook meegeven dat de projectontwikkelaars een terugkoppeling 
richting de buurt moeten geven. Volgens mij is dit ook duidelijk wel gebeurd. Er was een 
informatieavond en heel veel mensen hebben gebruik gemaakt om weken, zelfs maanden er na nog in 
contact te treden met de projectontwikkelaars om hun mening, of mening van groepjes aan te geven 
aan de projectontwikkelaars. Volgens mij worden juist ook deze opmerkingen binnenkort 
teruggekoppeld. Zodat ook de omwonenden weten wat er met hun opmerking c.q. bezwaar is 
gebeurd. Natuurlijk kun je er dan nog weer wat van vinden. Ook dat hebben we aan de kaders 
meegegeven en ook hier gaan de projectontwikkelaars aan voldoen. Uiteindelijk kunnen we natuurlijk 
nooit de bezwaarmakers het recht ontnemen op zienswijzen. Maar dan zitten we al in het officiële 
traject. Maar ik praat nu nog aan het voortraject. Dus jazeker, de buurtgenoten kunnen sowieso zeker 
invloed uitoefenen op het toekomstige plan dat hier vroeg of laat wordt ingediend. Uiteindelijk zal de 
provincie altijd meekijken. Dat heeft de provincie ook al gedaan bij de voorliggende Structuurvisie. 
Daar is ook een mening op gegeven dat ze er mee in kunnen stemmen. Uiteindelijk, bij een 
bestemmingsplan gaat de provincie ook nog eens een keer meekijken. Uiteindelijk dus provincie kijkt 
altijd mee. Specifiek Weleveld. Volgens mij lagen er vanuit het verleden best wel links en rechts wat 
wensen om enkele bouwkavels daar neer te leggen. Dan praat ik al over twee, drie, soms wel acht 
jaar geleden. Het beleid dat er toen lag: daarop was het antwoord gewoon nee het kan niet, het past 
niet binnen de plannen en de regels die er toen waren. We hebben gedacht: we moeten wat zuinig zijn 
met ruimtegebrek en we gaan proberen om met alle grondeigenaren een proces op te starten. Dat 
hebben we ook net gedaan. In het proces was aan de voorkant een opzet in het gebied van Weleveld, 
mag ik het zo noemen? Weleveldstraat zuid, noord en tussen de Reutummerweg om een proces op te 
starten dat moet voldoen aan een rustige overschakeling van werk, groen middenin en wonen. Of een 
soort buffer, of een soort overgangsgebied. Met nadruk op landschappelijk wonen. Dus dit houdt 
eigenlijk in dat er nu wel degelijk woningbouw kan plaatsvinden met deze structuurvisie. Terwijl dat de 
vorige keer eigenlijk niet kon. De aanvragers kunnen wel wat realiseren. Men doet overkomen dat het 
niet kan, het kan wel. Maar het is wel afhankelijk van de dichtheid van bebouwingen. Nogmaals, de 
structuurvisie geeft op hoofdlijnen punten aan waar de kansen en de mogelijkheden liggen. Zoals 
eerder is aangegeven wordt op bestemmingsplanniveau gekeken dat aan een heel aantal 
voorwaarden voldaan moet worden. De angst is onder andere de dichtheid van bebouwing extensief. 
Dat geven we met het bestemmingsplan aan. Maar dat wordt hier op dit moment niet bedoeld. Het is 
op hoofdlijnen. Dat wil ik eigenlijk richting de raad even benadrukken. 
Voorzitter, is het de bedoeling dat ik even terugga naar de amendementen? Is het de bedoeling dat ik 
er alvast een mening over geef en dat terugkoppel richting de raad?
De eerste was volgens mij de vraag over de Structuurvisie retentie (compensatiegebieden). Er wordt 
gevraagd om in deze Structuurvisie de tekst te laten vervallen en het kaartmateriaal ten opzichte van 
de retentiegebieden en de compensatiegebieden daarop. Daar kan ik positief over zijn. Want ik ben 

8



het inderdaad met u eens, het Waterbeheerplan is op dit moment niet actueel. Ik heb ook geen zicht 
wanneer de volgende wel actueel wordt. Zoals hier staat op het moment dat er wel weer een 
Waterbeheerplan of iets dergelijks komt, dan kan hij eventueel bij de volgende actualisatie van deze 
Structuurvisie er bij worden ingebracht. We moeten zo actueel mogelijk blijven. Op het moment dat er 
een nieuw Waterbeheerplan komt, en hij zou toevallig niet in de Structuurvisie staan, dan is hij wel 
gewoon geldend en dan kan hij inderdaad met de volgende actualisatie meegaan. Wat dat betreft kan 
ik hier instemmen met het amendement van CDA en GB/VVD.
De volgende die is ingediend onder agendapunt 12, de heren Wessels en Oosterik. Stelt het volgende 
voor: de kaart van Tubbergen en de structuurvisie aan te passen, zodanig dat de onbebouwde 
weilandjes aan en nabij de Maatweg niet als toekomstig woongebied wordt aangemerkt. Ik heb u al 
gezegd in mijn vorige inleiding dat de provincie op zich al akkoord is met deze Structuurvisie. Ook met 
het hiaat, om het zo maar te zeggen, de provincie onderkent dat ook, dat er toch wel min of meer een 
klein foutje in de provinciale omgevingsvisie is geweest want eigenlijk liggen de weitjes gewoon in het 
woongebied. Kijk maar goed op de kaart. Ze kunnen dus ook betrokken worden in het plan van het 
gele vlak wonen. Want daar is het in de structuurvisie om te doen. Nogmaals, het bestemmingsplan 
bepaalt de dichtheid van bewoningen met alle overige kaders die erbij liggen. Mijn advies aan u is om 
hier niet in te stemmen met dit amendement.
Dan de laatste van Dorpen Centraal. Ze stellen voor om een bepaald stuk tekst te laten vervallen. Dat 
heeft te maken met de inprikker. Ik lees hieruit dat u eigenlijk de hele inprikker wilt laten vervallen en ik 
hoorde de eigenlijk de hele open structuur juist te gaan behouden. In de inleiding zei ik al dat volgens 
mij er in het verleden juist diverse aanvragen lagen die we op dat moment met een nee moesten 
verkopen. Juist met deze Structuurvisie geven wij een mogelijkheid om de voorwaarden, dus 
landschappelijk wonen, dat er wel wat mogelijk is. Afhankelijk van de dichtheid van de plannen. U 
geeft eigenlijk aan om niets te doen. Ik heb in mijn eigen Structuurvisie namens het college 
aangeboden om wel wat toe te laten. Ik zal ook bij deze negatief zijn om dit amendement aan te 
nemen. Maar het is natuurlijk aan u om er iets van te vinden. Tot zover heb ik hopelijk de meeste 
vragen beantwoord. Vanuit de PvdA is nog gezegd dat de inbreidingsnotitie niet vergeleken mag 
worden met de Structuurvisie. De inbreidingsnotitie is met name bedoeld tot negen woningen. 
Inderdaad het liefst de transformatie herstructurering en die is met name bedoeld dat je daar iets voor 
op de planken hebt liggen. En waar je snel aan kunt toetsen. Tot negen woningen hoef je niet te 
voldoen aan de bekende ladder. Op het moment dat er een groter bestemmingsplan komt dan moet er 
wel worden getoetst aan de ladder. Als u dan praat over zuinig ruimtegebruik, dat wordt dan geborgd 
door de bekende ladder. Even kijken. Dorpen Centraal wil cultuurhistorie graag behouden. Aansluiten 
op gebiedskenmerken vindt u volgens mij zeer positief. Volgens mij heb ik ook al antwoord gegeven 
op het wel of niet stoppen van een bouwplan. Ik denk dat u daarmee bouwplan Weleveld bedoelt. We 
hebben aangegeven dat we zijn gestart met een proces, met kaders aan de voorkant. Toen leek het 
wijs, voordat we ingehaald werden door een separaat apart bouwplan om even de Structuurvisie af te 
wachten en dan het proces weer opnieuw op te gaan pakken. De vraag was waarom hebben een 
aantal grote basis zorgvoorzieningen, mag ik dat zo noemen, bewust voor drie kernen gekozen. 
Volgens mij is dat bestaand beleid dat er juist in drie kernen meer zorgfuncties aanwezig zijn dan in 
alle kernen. Volgens mij is dat gewoon bestaand beleid. Dan moet ik even met een schuin oog kijken 
naar mijn collega. Dat zijn toch volgens mij de grotere Albergen, Geesteren en Tubbergen. Dus op 
zich is het niets nieuws. Er staat niet in dat er geen zorgfuncties zijn in kleine dorpen maar de grotere 
zorgfuncties zijn gecentreerd in de drie grotere dorpen. Dus dat is op zich geen nieuws. Hiermee hoop 
ik de vragen beantwoord te hebben en een kleine doorkijk te hebben gegeven over de Structuurvisie 
en met name specifiek op de twee plannen die wat ruis hebben veroorzaakt in de vorige commissie. 
Voorzitter ik wil het hier even bij laten.

De heer Busscher: Voorzitter, wethouder dank voor uw woorden voor wat betreft de Structuurvisie 
retentie compensatiegebieden en dat u de tekst en het kaartmateriaal uit de Structuurvisie haalt. Dit 
mede omdat de Waterbeheerplannen van het Waterschap hier niet in zijn opgenomen. Misschien in 
een nieuwe maar als dat niet zo is dan blijven ze er gewoon uit. Daarnaast wil ik toch ook reageren op 
het amendement van Dorpen Centraal. Dan gaat het met name om de Reutummerweg en de 
Weleveldstraat. Wij als CDA-fractie hebben het amendement gelezen. In eerste instantie wordt 
gesproken om er eerst op dit moment er wat uit te halen. Mocht het toch nodig zijn om weer groen toe 
te voegen dan kan dat op een later moment, zoals ik hier in dit amendement lees. Ik zou zeggen laten 
we even afwachten wat de plannen worden. Er is groen, het wordt vrijgelaten en er zijn 
bouwmogelijkheden. Ik zou zeggen laat het over. Wij kunnen ons vinden in dit plan en ik zou zeggen 
aan de slag. Ik vertrouw ook op een gezond verstand, zowel tussen het college en de aanvragers 
bijvoorbeeld. Dan komen ze er wel uit volgens mij. 
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Dan het amendement van Wessels/Oosterik. Met name op de weilandjes bij de Maatweg. Er werd 
vorige week al aangegeven dat het Esgronden zijn. Zo het in de omgevingsvisie van de provincie staat 
zijn het geen Esgronden. Het zijn gewoon gronden in het dorp Tubbergen, bijna kun je zeggen. Binnen 
de wegen in de kernen. Of de gehele weilanden vol worden gebouwd is nog een vraag. Dat komt weer 
terug in de bestemmingsplannen maar in de Structuurvisie kan het een mogelijkheid zijn dat een 
aantal vierkante meters van de weilanden bewoond worden gemaakt. Laten we dat ook eens even 
nagaan. Wij kunnen als CDA niet akkoord gaan met dit amendement. Daarnaast vinden wij wel dat we 
met de Structuurvisie straks een document hebben waar onze burgers ook baat bij hebben. Onze 
projectontwikkelaars of mensen die plannen hebben die weten nu duidelijk welke richting het gaat. Met 
ook in ogenschouw de kwaliteit, vitaliteit en landschappelijk. Ik denk dat het goed is dat we nu hier een 
Structuurvisie hebben liggen waar we mee uit de voeten kunnen. 

De heer Wessels: Ik moet even de woorden van de heer Busscher herhalen. Projectontwikkelaars 
weten nu precies waar het op aan gaat. Dat klopt. Door goedkeuring van deze Structuurvisie geven 
we de woonbestemming aan de weilandjes waar we het zo even over hadden. We wekken 
verwachtingen bij projectontwikkelaars en op basis daarvan gaan projectontwikkelaars aan de slag en 
gaan mensen plannen maken die in een later stadium moeilijk weer terug te draaien zijn. We zetten de 
deur op een kier en die zal gerust ook verder open gaan in de komende jaren. Ons standpunt is wees 
zuinig op je groen en wees ook heel duidelijk aan de voorkant. Want we zeggen wel steeds dit is nog 
maar de Structuurvisie en er komt nog een bestemmingsplan. Maar ik denk dat we straks gaan 
meemaken dat er niets meer aan te houden is. Dus als we duidelijk zijn aan de voorkant en gewoon 
zeggen in de Structuurvisie: dit heeft een andere bestemming. Dan wekken we ook geen 
verwachtingen bij mensen en projectontwikkelaars. Een andere opmerking is dat ik blijf vinden dat het 
een beetje inconsequent is. We hebben hier recent het inbreidingsbeleid vastgesteld. Of dat nu om 
negen, tien of elf woningen gaat, in ons verkiezingsprogramma maar ook in het coalitieverhaal staat 
duidelijk dat we gaan voor inbreiding. De eerste kans die zich nu voordoet en we gaan een aantal 
weilanden omploegen om daar straks ook weer woningen te gaan bouwen. Ik constateer dat onze 
coalitiepartijen en ook de wethouder het kersverse inbreidingsbeleid na een aantal weken aan hun 
laars lappen. Waar wij onze burgers aan onze regels houden nemen we zelf een loopje met onze 
eigen regels en dat betreur ik.

De heer Oosterik: We begrijpen in ieder geval dat er geen steun is voor ons amendement. Daar wil ik 
het bij laten.

De heer Plegt: Voorzitter, ik heb eigenlijk niet zo veel te zeggen want ik was in de eerste ronde al min 
of meer ingegaan op de amendementen. In ieder geval door te zeggen dat wij ons kunnen vinden in 
de Structuurvisie met uitzondering van de punten die in ons eigen amendement zijn meegenomen. Ik 
kan er nog kort iets over zeggen. Het punt van de Weleveldweg. Ik denk dat het voor de mensen die 
daar graag willen bouwen goed is om te bedenken dat er op dit moment gewoon helemaal niets kan. 
Met deze structuurvisie wordt de weg geopend voor bebouwing. Zojuist is al gezegd dat het misschien 
niet 100% is, zoals het een aantal mensen voor ogen staat maar daarnaast zullen er ook ongetwijfeld 
mensen zijn die weer iets anders voor ogen staat. Kortom, wat ons betreft is dit een hele mooie 
opening. We sparen daar enigszins de kool en de geit door daar bebouwing toe te staan maar 
ondertussen nog enigszins daar wat groen in het dorp over te houden. Hoe dat er precies uit moet 
zien: daarbij sluit ik aan bij de woorden van de heer Busscher van het CDA. Partijen moeten in 
samenspraak met het college maar voorbereiden hoe het in het bestemmingsplan vorm moet krijgen. 
Het uitgangspunt is bebouwing maar ook groen. Die leggen we vast in de Structuurvisie. Daarmee 
bieden we naar onze smaak in elke geval meer mogelijkheden dan er op dit moment wordt geboden. 
Dan het terreintje aan de Maatweg. Zoals PvdA en Dorpen Centraal er tegenaan kijken, is het een 
weilandje? Op dat punt voelen we ons toch enigszins aangesproken. Tasten we daarmee dan het 
inbreidingsbeleid aan dat we een paar weken geleden hier hebben vastgesteld? Naar onze smaak 
niet. Daar kun je natuurlijk altijd over twisten maar dit is van alle kanten ingesloten door een rondweg, 
door bebouwing, door een tuincentrum waar ook bebouwing gaat komen en waar we mee kunnen 
instemmen met zijn allen, niemand uitgezonderd. Dat is voor ons van een andere orde dan uitbreiding 
in een weiland. Waar je veel hectares buiten de woongebieden in bestaand agrarisch gebied maakt, 
waar je die aankoopt en waar je die gaat ontwikkelen en waar je randwegen gaat aanleggen 
enzovoort. Dat bedoel je naar onze smaak met uitbreiding en het weilandje, hoewel het de naam 
weilandje wel heeft, is dit niet een uitbreidingslocatie zoals wij die voor ogen hadden toen we de 
inbreidingsnotitie vaststelden. Kortom, wat ons betreft pas dit ook in de beleidsnota voor inbreiding. 
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Wethouder Volmerink: Nog even een reactie op de PvdA. De inbreidingsnotitie is bedoeld voor 
transformatie herstructurering. De naam zegt het al, dan heeft er al een gebouw gestaan en dan 
kunnen we dit met deze notitie een andere functie geven aan het bouwvlak dat er al ligt. De inbreiding, 
daarover kun je discussiëren. Maar inderdaad, onder een inbreiding versta ik binnen de bebouwde 
kom waarvan een stuk grond al van meerdere kanten is ontsloten met andere soort bebouwing. Ik 
bedoel hier heel specifiek mee: het ligt niet buiten de bebouwde kom met op dit moment gewoon 
maagdelijke weilanden. Laat ik daar maar even duidelijk in zijn. Dat versta ik onder een uitbreiding. 
Inderdaad, we proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met ons ruimtegebruik maar met de visie 
wordt ook bedoeld om er van bovenop eens naar te kijken. Is het logisch dat er iets blijft liggen of niet. 
De dichtheid bepaalt inderdaad straks wel of het nog groen aandoet of niet. Dus inbreidingsnotitie is 
iets anders dan inbreiding die u net noemde. Daar wil ik even op wijzen.

De heer Wessels: Dit naar aanleiding van de opmerking van de heer Plegt. De heer Plegt zei: ik 
realiseer me dat we de kool en de geit aan het sparen zijn. Dat vind ik teleurstellend van een coalitie 
die het thema heeft meegekregen wat moed dat moet.

De voorzitter: We hebben nu drie amendementen liggen. Het is de gewoonte dat we het meest 
vergaande amendement als eerste in stemming brengen. Ik zie een beetje dat in die zin het 
amendement van PvdA en Dorpen Centraal samen ongeveer dezelfde zwaarte hebben als die van 
Dorpen Centraal zelf. Ik stel voor dat we eerst het amendement van PvdA en Dorpen Centraal in 
stemming brengen. Dan die van Dorpen Centraal en dan die van het CDA GB/VVD akkoord?
Ik begrijp uit de discussie dat het amendement PvdA en Dorpen Centraal eigenlijk alleen door PvdA en 
Dorpen Centraal wordt ondersteund. Klopt dat? Ja. Daarmee is dit amendement verworpen. 
De indiener van het tweede amendement is Dorpen Centraal. Ik heb de heer Wessels hier nog niets 
over horen zeggen.

De heer Wessels: Maar als u goed tussen de regels hebt geluisterd dan snapt u dat ik daar niet achter 
sta. 

De voorzitter: Dan staat u daar niet achter. Dan kan ik expliciet nu zeggen dat het amendement alleen 
wordt ondersteund door Dorpen Centraal. Is die conclusie correct? Dat betekent dat ook dit 
amendement is verworpen. 
Dan het amendement van CDA en GB/VVD. Ik heb niet begrepen mijnheer Wessels of u zich kunt 
vinden in dit amendement.

De heer Wessels: Ik zou bijna zeggen het maakt niet veel uit. Maar, ik wil we er wel bij aansluiten.

De voorzitter: Mijnheer Oosterik?

De heer Oosterik: Voor ons hetzelfde.

De voorzitter: Dan mag ik concluderen dat het amendement CDA en GB/VVD unaniem is 
aangenomen. 
Dat betekent dat met het amendement van CDA en GB/VVD de Structuurvisie van de gemeente 
Tubbergen Op en top Tubbergen is aangenomen. 

Agendapunt 13: Gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid en aanpassing van 
het KGO-beleid
De voorzitter: We zijn gekomen bij agendapunt 13. Het gewijzigd vaststellen van het schuur voor 
schuur-beleid en aanpassing van het KGO-beleid, oftewel kwaliteit groene omgeving. 

De heer Stevelink: Voor ons ligt het raadsvoorstel schuur voor schuur. De fractie van het CDA is 
verheugd dat er nu een voorstel ligt. Ware het niet dat we dit vorig jaar in onze beleidsambities 
hebben opgenomen. De verwachting dat de komende jaren vele vierkante meters schuur leeg komen 
te staan en niet allemaal voor functieverandering in aanmerking komen is het wenselijk dat er extra 
mogelijkheden komen om zo verpaupering tegen te gaan in ons buitengebied. Schuur voor schuur 
biedt mogelijkheden voor uitbreiding op zowel woonbestemming en VAB-locaties. Maar ook op 
locaties waar KGO van toepassing is. Waar nu alleen wordt ingezet op groen en maatschappelijk rood 
er nu ook een mogelijkheid is geboden voor sloop. Deze gaat dan leiden tot meer functiemenging in 
ons buitengebied waardoor er meer perspectief wordt geboden voor economische activiteiten voor 
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onze bedrijven enerzijds en zo uitkomst biedt voor mensen die graag van een schuur en eventueel 
asbest, dat vaak aanwezig is, af willen. Maar, dit omwille van de kosten niet konden. Daar op het 
bedrijfsterrein niet altijd de juiste ruimte beschikbaar is kunnen deze bedrijven zich toch ontplooien in 
de dorpen dat de binding, de leefbaarheid en de werkgelegenheid bevordert. We vinden het bieden 
aan een goed ontwikkelingsklimaat en economische activiteit in het buitengebied een taak voor onze 
gemeente. Daarom kunnen we als fractie van het CDA ook positief instemmen met dit raadsbesluit. 
We hebben nog wel een tweetal vragen richting de portefeuillehouder. We zouden graag zien dat er 
na een jaar een evaluatie kan plaatsvinden omtrent dit nieuwe beleid om te zien of het ook aan de 
verwachting voldoet en of er eventueel nog aanpassing nodig is. Twee: kijken bij de evaluatie van 
2016 van het KGO-beleid of deze schuur voor schuur ook geïntegreerd kan worden. 

De heer Hannink: Ook wij als GB/VVD zijn heel erg enthousiast over deze nieuwe schuur voor schuur-
regeling. Ik weet dat de vorige coalitie er al volop aan heeft gewerkt maar eindelijk is het dan zo ver en 
hebben de partners zich kunnen vinden zodat deze nu daadwerkelijk van kracht wordt. Het biedt een 
prachtige kans om verdere verstening maar ook zelfs ontstening in het buitengebied tegen te gaan ten 
faveure van ondernemers die in het buitengebied al aanwezig zijn en anders de kans niet hebben om 
de gewenste ontwikkeling te kunnen doormaken. Van ons wat dat betreft alleen maar lof en we zijn er 
zeer enthousiast en content over. Echter, om het tot een groter succes te maken hadden wij eigenlijk 
wel heel graag gezien, en dat hebben we ook in de commissie al medegedeeld, dat de kelderregeling 
daarbij wordt opgenomen. Immers wanneer er een forse kelder aanwezig is, of een kleine kelder, het 
doet er eigenlijk niet zoveel toe, dan betekent het dat als je een kelder moet gaan slopen dat de 
normprijs per vierkante meter van € 15,00, dit kost het om hem er uit te halen maar eveneens om het 
zand weer tot maaihoogte aan te vullen. Helaas hebben we moeten constateren dat we nog geen 
meerderheid in deze raad hiervoor kunnen behalen. Vandaar dat we hier geen amendement op 
hebben ingebracht. Net als het CDA aangeeft zijn ook wij er groot voorstander van dat we over een 
jaar inderdaad gaan evalueren en ook mogelijk alsnog deze regeling er bij invoegen. De reden, alleen 
om het nog een groter succes te maken maar ook om te voorkomen dat men nu selectief te werk gaat. 
Namelijk dat alleen schuren worden gesloopt waar geen kelder onder zit. Voorzitter daar wil ik het bij 
laten. Vooralsnog gaan we er nu mee akkoord. 

Mevrouw Kemperink: Er is inmiddels al veel gezegd. We denken dat het schuur voor schuur-beleid 
mogelijkheden en kansen kan bieden voor velen. Daarom kunnen we hier gewoon mee instemmen.

De voorzitter: Kort en krachtig. Dank u wel. 

Mijnheer Wessels: Ik ben het ook allemaal eens met vorige sprekers. Ik heb een vraag. Er kunnen 
economische activiteiten worden ontplooid. Wat kunnen we als raad als er economische activiteiten 
worden ontplooid waar we niet zo blij mee zijn? hebben we dan nog mogelijkheden om daar iets tegen 
te doen?

De voorzitter: Wethouder Volmerink:

Wethouder Volmerink: Ik ben blij met het positieve verhaal dat u als raad brengt. Inderdaad, weer een 
extra beleidsstuk tegen verrommeling van onze schuren in het buitengebied. Natuurlijk hebben we nog 
acties te doen. Extra bekendheid geven aan dit nieuwe beleid en ik zou ook heel graag de oude 
beleidsstukken eens onder de loep willen nemen en hopen op een vereenvoudiging of minder 
verschillende beleidsstukken. Ik proef dat u suggereert om daar eens mee aan het werk te gaan. KGO 
wordt inderdaad dit kalenderjaar geëvalueerd. Dus ook daarmee kom ik bij u terug. Dus of het huidige 
KGO inderdaad ook voldoende werkt en de effectiviteit heeft die we er van verwacht hadden. Deze 
schuur voor schuur-regeling geeft inderdaad ook weer een stukje extra dynamiek op het platteland. 
We hebben nu glasvezel en we kunnen straks ook extra bebouwing krijgen voor bijvoorbeeld het meer 
thuiswerken, nieuwe bedrijvigheid of uitbreiding van bestaande bedrijvigheid in de vorm van de VAB-
locatie. Bijvangst is natuurlijk de ontastbesting dat ook nu binnen de provincie extra aandacht gaat 
krijgen. Het is inderdaad een stimulering van ontstening en ontastbesting. Het is niet direct een 100% 
vergoeding voor alle onkosten. Na één jaar gaan we misschien wel evalueren. Dat kan natuurlijk altijd. 
We hebben het aan de voorkant geprobeerd zo goed mogelijk in te schatten omdat we met diverse 
experts aan de praat zijn geweest of we de goede dingen deden met de goede bedragen. Dat lijkt 
goed maar het is altijd wijs om te kijken naar een bepaalde periode en of het inderdaad ook aanslaat. 
Misschien met die evaluatie. Ik proef een beetje bij GB/VVD of er een mogelijkheid is om de eventuele 
mestkelder op te nemen en zou dat daarin betrokken kunnen worden op het moment dat het 
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aantoonbaar gevolgen heeft of daar minder of meer gebruik gemaakt kan worden van deze regeling. 
Een vraag over economische activiteiten, gewenst of ongewenst. We staan niet alles toe want ook het 
andere beleid, bijvoorbeeld geen detailhandel in het buitengebied, dan ben je een beperking voor 
milieu, voor de buurman of andersom. Daar wordt altijd naar gekeken. Het is niet zo dat in een keer 
alles mag. Er wordt altijd gecheckt op het bestaande beleid bij nieuwe bedrijvigheid. Ik hoop dat 
daarmee uw angst wordt weggehaald dat er allemaal gekke dingen gaan gebeuren.

De voorzitter: Voor hennepteelt heb je juist een schuur nodig, dus dat zal niet gebeuren. 

De heer Wessels: Ik zal maar niet zeggen dat u me op ideeën brengt. 

De voorzitter: Het woord 'ontastbesting' komt zeker wel voorbij.

De heer Hannink: Eigenlijk hebben we geen volmondig 'ja' gekregen van de portefeuillehouder na een 
jaar te gaan evalueren. Dat willen we toch graag horen.

De voorzitter: Hij zei misschien wel, maar hij bedoelde: ja. 

De heer Hannink: Hij bedoelt wij gaan evalueren?

Wethouder Volmerink: Ja. 

De voorzitter: Iemand nog in tweede instantie.

De heer Stevelink: Ik wil de wethouder bedanken voor de positieve beantwoording op onze vragen. 
We hopen dat het inderdaad over een jaar wordt geëvalueerd. We vinden het belangrijk om te weten 
of het is zoals we er over denken. Verder het integreren van beleid en allerlei andere zaken van KGO, 
sloop, rood voor rood. Misschien kunnen we eenvoudiger beleid maken. Dat zou ons wel iets waard 
zijn. 

De voorzitter: Ik constateer dat u unaniem akkoord gaat met dit voorstel, waarvoor mijn dank. 

Agendapunt 14: Fietspad Van Koersveldweg-noord Albergen
De voorzitter: Wie mag ik hierover het woord geven?

Mijnheer Weerink: Het CDA wil graag een goed en veilig fietspad langs de Van Koersveldweg en wil 
graag een voortvarende aanpak en steunt dit voorstel van harte. 

De heer Hannink: Het is raar dat de indieners mogelijk vanavond toch zeer enthousiast zijn over de 
uitvoering van de opdracht die het college tot zich heeft genomen. Wij zijn ook heel erg enthousiast 
over de voortvarendheid en de keuze die er wordt gemaakt. Het sluit prima aan bij hetgeen we met 
elkaar graag hebben gewild maar ook bij de wensen vanuit het dorp Albergen. Echter, dit gezegd 
hebbende willen we toch nog graag even een uitstapje maken naar een ander dossier. Immers, dat 
heeft ook betrekking op het fietspad. Het college heeft immers ook een opdracht op zich genomen om 
met twee voorstellen te komen ten aanzien van de uitvoering na de rapportage van het fietsen naar 
Manderveen langs de Manderveenseweg. Die twee voorstellen hebben we tot nu toe nog niet mogen 
ontvangen. We zouden graag deze ook met spoed ontvangen in dezelfde voortvarendheid als de 
Koersveldweg. Dan kunnen we er wellicht eveneens enthousiast over worden. 

Mevrouw Kemperink: Wij zijn ook blij met een goed en veilig fietspad. Dus akkoord.

De voorzitter: Mijnheer Wessels, ook akkoord? Ja.

Wethouder Volmerink: Er is een vraag van GB/VVD over het fietspad of c.q. de motie die destijds is 
aangenomen over het fietspad richting Manderveen. Aangezien het project Mijn Dorp 2030 nu al zeer 
voortvarend wordt opgepakt in Manderveen en het draagvlak natuurlijk altijd een discussie is leek het 
ons wijs om in het project Mijn Dorp 2030 ook het fietspad daar bij te betrekken. Daarom hebben we 
nu de uitvoering van de motie even geparkeerd om het in Mijn Dorp 2030 Manderveen te laten landen. 
Dan wachten we even af wat daar dan te zijner tijd uitkomt. 
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De heer Oude Luttikhuis: Zijn hier subsidies voor beschikbaar zoals bij Tubbergen Bruist? Het lijkt wel 
heel snel op de negatieve toer.

Wethouder Volmerink: Ik weet niet of dat negatief is. Het zou ook juist extra kansen kunnen bieden. 
Op dit moment hebben wij binnen de BDU-gelden gekeken vanuit de voormalige regio Twente WGR+. 
Daar konden we zo snel geen gelden op korte termijn uithalen. Verder is er een stukje draagvlak 
nodig. De gedachtegang is: het concept rapport is bekend, laat het daar even landen om ondertussen 
bij Manderveen te kijken of er behoefte is aan een fietspad en dan te kijken hoe op andere manieren 
gelden aangeboord kunnen worden. 

De heer Oude Luttikhuis: Hoe krijgen we er meer beweging in. Hoe kan er meer aandacht worden 
geschonken aan eventuele subsidievormen die we daar kunnen krijgen. Of een sub financiering van 
Tubbergen samen met de provincie Overijssel en daar iets te kunnen realiseren. Als kans bedoel ik. 
Tubbergen heeft de kans ook gegrepen, waarom zou die kans niet voor Manderveen worden 
gegrepen. 

Wethouder De Witte: Hier ligt een duidelijke link met Mijn Dorp 2030 en ook de € 3,5 miljoen die we 
beschikbaar hebben gesteld. Daarvan heb ik vorig jaar al gezegd dat we actief de lobby starten 
richting provinciale overheid en andere overheden en gelden die er zijn. We hebben ook een 
uitgebreid lobbyplan geactiveerd. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. Daar benaderen we diverse thema's 
vanuit bereikbaarheid, innovatie, leefbaarheid. Ik kan nog geen successen melden want we hebben 
nog geen keiharde beschikking en dan is het pas een succes. Maar afgelopen vrijdag hebben we hier 
de gedeputeerde op bezoek gehad waarin we dat soort thema's, waaronder ook verkeersveiligheid en 
infrastructuur uitvoerig hebben besproken. Zoals ook in de programmabegrotingen vorig jaar is 
geschetst. 

De heer Oude Luttikhuis: Prima. Ik ving de woorden parkeren en uitstellen tot op. Toen dacht ik dat het 
de verkeerde kant op zou gaan. 

Wethouder De Witte: We zitten niet stil. Vanuit de Mijn Dorp 2030-systematiek benaderen we 
meerdere thema's die spelen binnen een kern. Als je kijkt naar Manderveen dan speelt het Kulturhus 
en de basisschool ook. Dat zijn items die door de publieke opinie en door de manier waarop we 
thema's in kaart hebben gebracht heel erg naar voren zijn gekomen. Die proberen we in verhuizing 
ten opzichte van het fietspad te brengen. We zitten niet stil. We nemen het mee in de discussie. Maar 
het is wel goed als je vanuit Mijn Dorp 2030-systematiek alle thema's benadert zodat we ook een 
integrale afweging kunnen maken in het scenario dat je kiest. Dat is ook een opdracht die ik van u heb 
gekregen.

De heer Hannink: Dat klopt. Daar zijn we ook niet onverdeeld blij mee. 

[Opmerkingen vanuit de raad: Juist wel, onverdeeld is wat anders…]

De heer Hannink: Volgens mij zitten we op dezelfde gedachtenlijn. Ook wij hebben de toezegging van 
het college gehad om met twee voorstellen te komen in deze kwestie. 

De voorzitter: Ik weet niet of de wethouder er nog iets over wil zeggen maar volgens mij wordt het hele 
probleem meegenomen met de afweging binnen Mijn Dorp 2030 zodat het dorp zelf daar ook een 
duidelijke keuze kan maken, dus welke versie het meest gewenst is of een andere. Ik denk dat dit 
proces apart loopt en niet gestald is. Het loopt er gewoon.
Ik concludeer over het voorliggende voorstel dat u allen akkoord gaat en blij bent met de 
voortvarendheid waarmee dit dossier is opgepakt. Klopt dat?

Mevrouw Kemperink: Het klopt wel maar u hebt ons nog niet gevraagd. Maar, we zijn het wel eens. 

De voorzitter: Volgens mij hebt u al ja gezegd.

Mevrouw Kemperink: Ben ik nu echt abuis?

De voorzitter: Ja, u had meer indruk gemaakt op mij dan op uzelf heb ik al weer door. 
Goed unaniem aangenomen. 
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Agendapunt 15: Instemmen met het invoeren van een derde container voor de inzameling van 
PMD
De voorzitter: Wie van u mag ik het woord geven?

Mevrouw Berning: Ja. Het CDA is positief over het invoeren van een derde container ten behoeve van 
PMD. Het invoeren van deze container zal bijdragen aan de ambitie van de gemeente Tubbergen om 
de hoeveelheid restafval te verminderen en meer afval te kunnen recyclen. Om de gestelde ambitie te 
kunnen bereiken kunnen we als gemeente zijnde alleen faciliteren. De uitvoering, het daadwerkelijk 
actief scheiden, gebeurt door de burgers. Met de invoering van het nieuwe afvalbeleidsplan wordt er in 
Tubbergen al zichtbaar meer afval gescheiden dan voorheen. De motie die we straks invoeren moet 
dan ook worden gezien als aanvulling op het raadsvoorstel. Voor het CDA en coalitiepartner GB/VVD 
is het van belang dat inwoners ook de komende jaren worden beloond voor het gescheiden aanbieden 
van afval. Eventuele besparingen en extra opbrengsten moeten daarom worden aangewend om 
structureel lagere kosten voor burgers te realiseren. Dan wil ik nu graag de motie voorlezen.

Motie CDA en GB/VVE

Onderwerp: Afvalinzameling

De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 14 maart 2016,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:
 de gemeente Tubbergen per 1 juli 2016 een derde container voor de inzameling van PMD 

(plastic, metalen en drankkartons) invoert en daarbij de inzamelfrequentie verlaagt van 1 keer 
per 2 weken naar 1 keer per 4 weken;

 burgers in de gemeente Tubbergen sinds de invoering van het afvalbeleidsplan per 1januari 
2016 zichtbaar meer PMD-verpakkingen gescheiden inzamelen door middel van de plastic 
zakken;

 uit cijfers van ROVA blijkt dat door de invoering van een PMD-container nog meer 
verpakkingen gescheiden ingezameld zullen worden en dat daardoor de hoeveelheid restafval 
verder zal verminderen;

 de gemeente Tubbergen een vergoeding ontvangt voor het PMD;
 de verantwoordelijk portefeuillehouder heeft aangegeven dat de oude restafvalcontainers een 

waarde vertegenwoordigen.

Spreekt als zijn oordeel uit dat:
 het verlagen van de inzamelfrequentie een structureel financieel voordeel zal opleveren;
 het invoeren van een derde container bijdraagt aan de ambitie om de hoeveelheid restafval te 

verminderen en de kosten voor burgers lager te maken. Zoals vastgesteld in de 
afvalbeleidsvisie 'Afval is grondstof' (2014).

 er door betere afvalscheiding door burgers minder verpakkingen in het restafval terecht komt 
en er meer verpakkingen gerecycled kunnen worden;

 er een win-winsituatie ontstaat voor zowel de burgers als de gemeente: Burgers hebben geen 
gedoe meer met plastic zakken én kunnen, door invoering van de PMD-container, nog minder 
restafval overhouden en hoeven daardoor minder vaak de grijze restafvalcontainer aan de 
straat te zetten. Dit levert hen een besparing op ten opzichte van de huidige situatie. Tevens 
ontvangt de gemeente een vergoeding voor het PMD, naar verwachting zal dit bedrag hoger 
zijn dan voor 2016 begroot is.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
 de structurele kostenbesparing die bereikt wordt door het verlagen van de inzamelfrequentie, 

de structurele kostenbesparing die behaald kan worden door lagere verwerkingskosten van 
het restafval, de naar verwachting hogere vergoeding die de gemeente zal ontvangen voor de 
inzameling van PMD en de waarde die de oude restafvalcontainers vertegenwoordigen weg te 
zetten en te oormerken in de reserve afval;
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 burgers te belonen voor het actief scheiden van materialen door de komende jaren de 
geoormerkte gelden in de reserve afval terug te geven aan de burgers. Ofwel door een 
lage(re) afvalstoffenheffing ofwel het gratis aan kunnen blijven bieden van GFT- en PMD-afval 
ofwel een combinatie van beiden;

 de wijziging omtrent het inzamelen van PMD mee te nemen in de jaarlijkse evaluatie van het 
afvalbeleidsplan.

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie wordt ingeboekt als Berning-Everlo/Plegt 2016-1

De heer Plegt: Een korte toelichting van onze kant. Uiteraard zijn we het eens met het voorstel. We 
steunen ook deze motie. We dienen deze motie ook mede in omdat hij naadloos past bij onze 
opvatting afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden. Ondertussen denken we ook dat de 
afvalstoffenheffing de resultante is van de kosten opbrengsten minus de kosten. Kortom: het zal ook 
vanzelf voor een groot gedeelte goed gaan maar het lijkt ons heel goed om te benadrukken dat 
hetgeen wij eventueel aan kosten besparen naadloos weer terugleggen bij de burger om de lasten zo 
laag mogelijk te houden. Ik wil er graag bij zeggen, het sluit naadloos aan bij de ambitie die we 
volgende week hier graag inbrengen. Dat is als we de frequentie van de inzameling van de grijze 
container verlagen dat we dan ook daarvan de baten weer terugleggen bij de burger. Dit op het 
moment dat het wordt toegelaten, gelet op de kosten die we moeten maken. Kortom we staan hier 
achter. Dank u wel.

Wethouder Vleerbos: Ja voorzitter, in het kader van de ont-PMD-zakking, ik ben driftig aan het zoeken 
geweest naar een mooi woord ervoor, zijn we heel erg blij met de stap die we nu kunnen maken. Dat 
levert absoluut een bijdrage in onze duurzaamheidsdoelstelling op die we met elkaar hebben 
afgesproken. De combinatie van de frequentieverlaging en de invoering van de bakken, de containers, 
zorgen dat we de lokale lasten gelijk kunnen houden terwijl we de problemen die er met de zakken 
waren oplossen. Dat is een prachtig mooie combinatie. Wij gaan over drie tot vier weken de eerste 
evaluatie van ons nieuwe afvalbeleidsplan zien. Dus ROVA die evalueert elk kwartaal de manier 
waarop er wordt ingezameld. Dat zal ze ook doen na de invoering van de containers. Dus ze zullen 
ergens in oktober de eerste evaluatie meemaken met de containers van PMD. We zullen die evaluatie 
ook weer bij u terugleggen. Gemakshalve hebben we de grijze container, die we vorig jaar hebben 
gebruikt om uit te leggen wat de samenstelling van de grijze container was, nog even weer in de hal 
neergezet. We hebben er een aantal PMD-zakken naast gelegd uit het huishouden van de familie 
Vleerbos uit Albergen om een beetje het gevoel te geven hoe groot die zakken en die containers nu 
precies zijn. Want die angst dat die container niet groot genoeg zou zijn willen we ook graag op deze 
manier wegnemen. Dan direct een reactie op de motie. De motie roept mij op om mij aan de wet te 
houden en dat is iets waar ik me graag toe laat verleiden. De wet schrijft me namelijk voor dat het een 
gesloten financiering moet zijn. Daar waar het gaat over afval. Dus alles dat aan voordelen oplevert 
gaat automatisch terug naar de inwoners. Dus die motie neem ik graag over.

De voorzitter: Mag ik concluderen dat ook PvdA en Dorpen Centraal de motie ondersteunen? Niet?

De heer Wessels: Ik constateer uit de laatste woorden van de wethouder dat de motie dus eigenlijk 
overbodig is. 

De voorzitter: Dus u ondersteunt hem niet?

De heer Wessels: Ik wil hem best ondersteunen maar eigenlijk had de motie er niet hoeven zijn. 

De voorzitter: Dat betekent dat de motie wordt aangenomen met uitzondering van Dorpen Centraal. 
Hiermee is het voorstel aangenomen. 

Agendapunt 16: Vaststellen eerste Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2015
De voorzitter: Het vaststellen eerste Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2015. Wie mag ik 
daarover het woord geven?

De heer Stamsnieder: Het CDA gaat akkoord met deze wijzigingen. Naar aanleiding van de inspreker 
van vorige week hebben we toch links en rechts informatie ingewonnen. Een van de ergernissen in de 
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wijken blijkt het hebben staan van een caravan of camper voor langer dan eigenlijk te doen 
gebruikelijk is en dat het vaak ook leidt tot irritaties. Vandaar dat we hiermee kunnen instemmen.

De voorzitter: Dank u wel, nog anderen?

Mevrouw Kemperink: We kunnen instemmen met het voorstel. Alleen werd vorige week een beetje de 
indruk gewekt dat het voorstel er zou zijn om bij wijze van spreken een enkel karretje van de weg af te 
halen. We willen heel duidelijk benadrukken dat dit voor ons niet een reden is om hier mee 
instemmen. We kunnen ons gewoon vinden in de verordening.

De heer Wessels: Bij het lezen van het verhaal vonden we de twaalf uur wel erg kort maar nadat ik 
wat verder las blijkt dat als je de caravan voor de deur hebt staan en je zorgt maar dat je aan het 
laden en lossen bent dat je daar drie dagen over mag doen. Dan kan ik hier wel mee leven.

De voorzitter: U mag hem zelfs nog wassen in die tijd. Ik begrijp dat u unaniem akkoord gaat met de 
voorgestelde wijzigingen. Het voorstel is dus aangenomen. 

Agendapunt 17: Binnensportaccommodatie Tubbergen
De voorzitter: Dan hadden we afgesproken dat we nu zouden gaan naar agendapunt 17. De 
binnensportaccommodatie Tubbergen. Wie mag ik als eerste het woord geven?

Mevrouw Reinerink: De gemeenteraad van Tubbergen staat op het punt een besluit te nemen over de 
toekomstige sporthal. Voorgaande colleges is het niet gelukt om knopen door te hakken. Nu staan we 
op het punt om een besluit te nemen. CDA-wethouder Roy de Witte, de actieve en sportieve 
wethouder van de gemeente Tubbergen, met sport hoog in het vaandel, heeft de ambitie om een 
binnensportvoorziening te realiseren voortvarend opgepakt. Als ieder gesproken woord een 
bouwsteen was geweest dan hadden we al een prachtige hal kunnen bouwen. Wellicht is dit het 
voordeel van een jonge wethouder. De aanloop naar het voorliggende besluit kent een lange 
geschiedenis. De oorspronkelijke plannen waren om de meest duurzame sporthal van Nederland te 
realiseren die zou voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers. Kijkend naar de haalbaarheid 
van een nieuwe sporthal werd duidelijk dat we moesten gaan voor een sobere, doelmatige sporthal 
met drie zaaldelen. Er zijn veel aspecten die door de CDA-fractie zijn meegewogen in de 
besluitvorming. Naast financiële waren dat uiteraard de mogelijkheden voor de binnensport, het 
onderwijs, de effecten op de huidige hal, de sportvoorzieningen in andere kernen en de bestemming 
van de huidige Verdegaalhal en de bijdrage die door de belanghebbenden worden geleverd. Voor het 
CDA is het van groot belang dat er een goede en duurzame sportvoorziening komt die voldoet aan de 
noodzakelijke eisen en aan de wensen van de gebruikers. Uiteraard zijn het de financiële aspecten die 
bepalend zijn voor de mogelijkheden. De oorspronkelijk geraamde € 1,3 miljoen werd verhoogd tot 
een benodigd bedrag van € 2,8 miljoen. Door bijkomende kosten moet er alsnog een bedrag van ruim 
€ 800.000,00 worden overbrugd. Het CDA is blij met de mogelijkheden die al gevonden zijn om dit 
bedrag te overbruggen. Naast een gemeentelijke bijdrage is er ook een bedrag toegezegd van 
Tubbergen Bruist. Daarnaast is door de betrokken belanghebbenden aangegeven dat, net zoals in de 
andere kernen is gebeurd, ook hier door zelfredzaamheid, acties et cetera een bijdrage zal worden 
geleverd. Het is goed om te merken dat het de betrokken partijen wat waard is om een nieuwe 
sporthal te realiseren. We vragen het college dan ook in een motie om aandacht voor en actie met 
betrekking tot deze aspecten. Voorzitter, het is een lang proces geweest waar veel mensen bij 
betrokken zijn geweest en een grote inzet hebben geleverd. Tubbergen staat op het punt een nieuwe 
sporthal te kunnen realiseren. We zijn ervan overtuigd dat er een goede voorziening wordt 
gerealiseerd voor de binnensport, voor het onderwijs en voor alle inwoners van Tubbergen. Zowel het 
dorp alsook voor de gemeente Tubbergen. Voor de exploitanten is het zaak om te zorgen voor een 
goede en sluitende exploitatie. Met betrekking tot de Verdegaalhal, die jarenlang een sportief centrum 
van Tubbergen was, dient er een andere bestemming te komen. Voor een mogelijke nieuwe 
bestemming op deze locatie bestaan er meerdere mogelijkheden waaronder de vestiging van een 
supermarkt. Het CDA vraagt met betrekking tot dit proces om een zorgvuldige procedure waarbij alle 
gemeentelijke stakeholders worden betrokken. Voorzitter, zoals aangegeven heeft het CDA veel 
aspecten beoordeeld. Voor alle mensen die hier in de aanloop naar dit besluit hebben meegewerkt 
spreken we onze dank uit. Het CDA Tubbergen stemt, gelet op het voorgaande, en met inachtneming 
van onze motie positief in met de nieuw te bouwen sporthal in de gemeente Tubbergen. Voorafgaand 
aan de motie heb ik nog een vraag richting de portefeuillehouder. Het CDA ziet graag dat u een 
convenant gaat opstellen waarin de intentie wordt uitgesproken richting de sporters en gebruikers 
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waarin een streefbedrag wordt genoemd van tenminste € 250.000,00 aan eigen financiële inbreng 
door middel van acties en zelfredzaamheid. Dit is ook in andere kleine kernen het geval geweest. Tot 
zover mijn inleiding op de motie.

Motie van het CDA

Motie nr. 2016/Reinerink/Oosterik-1

Onderwerp: Binnensportaccommodaties Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 14 maart 2016

gehoord de beraadslaging,

Overwegende:
 dat er een lang proces heeft plaatsgevonden van onderzoek naar de realisatie van een 

sporthal en naar de optimale inrichting van de nieuwe voorziening;
 dat netto investering van een nieuwe sporthal wordt geraamd op € 3.390.000;
 dat de bouwkosten voor de nieuwbouw in geen geval het beschikbare budget mogen 

overschrijden;
 dat in andere kernen binnen de gemeente Tubbergen bij de realisatie van, onder andere, een 

sporthal, kulturhus en zelfs bij een school een beroep is gedaan op de samenleving in de 
vorm van zelfwerkzaamheid en (financiële) bijdragen;

 dat bij nieuwbouw van een sporthal op de locatie naast het zwembad De Vlaskoel, de locatie 
van de huidige Burgemeester Verdegaalhal vrij komt.

Spreekt als zijn oordeel uit:
 dat de bouwkosten binnen het beschikbaar gestelde budget moeten blijven en dat eventuele 

financiële meevallers terugvloeien naar de gemeente en niet worden besteed aan een luxere 
uitvoering van de hal. De insteek is en blijft een sobere, doelmatige sporthal;

 dat van de plaatselijke samenleving, en in het bijzonder van de gebruikers van de sporthal, 
zelfwerkzaamheid en (financiële) bijdragen worden verwacht om de kosten te beperken en 
eigenaarschap en binding met de accommodatie te vergroten . Dit in aansluiting op de wijze 
waarop dit in andere kernen is uitgevoerd;

 dat stakeholders uit de gemeente Tubbergen betrokken moeten worden bij het herbestemmen 
van de vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
 de kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag 

mogelijk te houden;
 om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen 

een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van nieuwbouw worden 
verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie worden vergroot;

 samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de 
vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her 
bestemd.

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie wordt ingeboekt als Reinerink/Oosterik 2016-1

De heer Oosterik: De sporthal is een langslepend hoofdpijndossier met vele onderzoeken waar we 
van vijf derde, van vier derde en nu op drie derde hal zijn uitgekomen. We zien bij de budgettering 
overigens het tegenovergestelde. Dit bedrag is in onze beleving met oneigenlijke tussenstops binnen 
een jaar tijd van € 2,8 miljoen naar € 3,4 miljoen gegaan. De wijze waarop dit gebeurt blijft dan ook in 
ons achterhoofd aan ons knagen. We hebben kennis genomen van het raadsvoorstel met daarin twee 
scenario's. Vernieuwbouw of nieuwbouw. Wij waren van mening dat vernieuwbouwen een stuk 
goedkoper kon. Dit naar aanleiding van een gesprek met diverse aannemers. Waarbij zelfs opgemerkt 
werd dat zonder dat hij ook maar iets van de sporthal had gezien, één van aannemers al een bod 
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deed om ongezien voor € 1 miljoen minder de klus te klaren. U begrijpt dat dit de nodige vragen bij 
ons oproept. Bij dit soort onderwerpen stellen we ons altijd de vraag: wat zou je er mee doen als het je 
eigen geld was. De vraag die ons blijft bezig houden is hoe men de exploitatie ziet. Voor ons is dat 
een groot, grijs gebied en in feite is het wel heel lastig om hier een klap op te geven. Wij begrijpen van 
de wethouder dat hij heeft overlegd met alle verenigingen en dat ze een bijdrage zullen leveren ten 
aanzien van zelfredzaamheid. Wij vinden dit een mooi verhaal en ondersteunen dit principe ook 
uiteraard van harte. In de andere dorpen hebben we ook gezien waar gemeenschapszin ten aanzien 
van de verschillende sportaccommodaties toe kan leiden. Wij zijn niet zoals een van de andere 
partijen aangaf bij voorbaat al unaniem voor de nieuwbouw. Voorzitter, u mag best weten dat dit 
vraagstuk binnen onze fractie behoorlijk wat los heeft gemaakt. Als we enkel en alleen kijken naar het 
geld dan vinden we dat het opknappen van de oude sporthal een mooie optie is. Want waarom zoveel 
geld investeren voor hetzelfde resultaat, namelijk drie zalen. Dat zegt ons boerenverstand. Het punt 
waar we nu zijn beland staat zover af van het oorspronkelijke plan namelijk zorgen dat alle 
verenigingen voldoende uren krijgen en de school goed wordt gefaciliteerd. Wij vinden het voor ons 
liggende raadsvoorstel een moeilijk te verteren aanbod. Daartegenover staat de lange en moeizame 
weg die het proces heeft afgelegd waarbij de verenigingen en inwoners steeds gedesillusioneerder 
werden en de roep om een oplossing steeds groter werd. De wens van de samenleving versus de 
financiële middelen. Wat te doen. We hebben goede gesprekken gehad met onder andere 
afgevaardigden van de binnensportaccommodatie Tubbergen. Hierin kwam al snel naar voren wat 
bijvoorbeeld de nadelige effecten zijn voor de verenigingen als de oude sporthal langere tijd buiten 
gebruik is. Dat vinden wij een zwaarwegend argument. Daarnaast hebben we, ook vanuit de 
samenleving, de vraag gehoord om eindelijk eens een knoop door te hakken en horen we steeds 
vaker dat inwoners toch kiezen voor een nieuwe sporthal. De wens van onze inwoners is voor ons ook 
een zeer zwaarwegend argument. Er is onderzoek na onderzoek geweest. Verkeerde berekening. 
Aangepaste wensen en extra geld beschikbaar gesteld. Na een oeverloos traject moet er eindelijk 
eens doorgepakt worden. Op basis van een raadsvoorstel van zeven pagina's zonder 
exploitatiebegroting en een investeringsvoorstel vonden wij het wel heel moeilijk beslissen over de 
beste optie op dit moment. Maar we hebben een keuze gemaakt. We gaan ervan uit dat de € 3,4 
miljoen het absolute maximale bedrag is dat besteed zal worden aan de sporthal en dat er niet nog 
meer gemeentelijke gelden naar de sporthal zullen overvloeien. Wij vertrouwen er op dat de 
wethouder heldere afspraken zal maken omtrent de financiën en de maximale budgetten en ook het 
risico zal ondervangen dat we lopen door het ontbreken van een dergelijk onderbouwd exploitatieplan. 
Ook gaan we ervan uit dat de belanghebbendenverenigingen, net als in andere gemeenten zo goed 
gebeurt, hun steentje zullen bijdragen om hier een succes van te maken. Voorzitter, hetzij met enige 
voorzichtigheid, stemmen wij in met het voorliggende raadsvoorstel en we hebben nog een aanvulling 
op de motie van het CDA. 

Motie van Dorpen Centraal

Motie nr. 9 2016

Onderwerp: Aanvullende punten ten aanzien van de nieuw te bouwen sporthal Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 14 maart 2016,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende
 De beschikbare gestelde budgetten voor een nieuw te bouwen sporthal zijn reeds meerdere 

keren verhoogd terwijl het aantal beschikbare zalen is afgenomen naar 3 waarbij de duurzame 
factor ook is komen te vervallen. Gezien de reeds eerder gedane budgettaire verhogingen en 
het vastgestelde maximale bedrag mogen er geen andere gemeentelijke budgetten of 
budgetten verkregen met gemeentelijke gelden ingezet of aangewend worden om de reeds 
beschikbaar gestelde financiële middelen voor de sporthal, van € 3.4 miljoen aan te vullen.

 Er geen duidelijk exploitatie-en investeringsplan is waardoor de gemeente en de 
gemeenschap het risico lopen dat de exploitatie binnen enkele jaren niet voldoende is om 
zelfredzaam te zijn.

Geeft als zijn oordeel:
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 Het ontbreken van een duidelijk exploitatie-investeringsplan brengt dusdanig veel risico met 
zich mee dat schriftelijk vastgelegd dient te worden dat binnen een tijdsbestek van 
bijvoorbeeld zes jaar geen beroep gedaan zal worden op gemeentelijke gelden om de 
exploitatie 'rond' te krijgen.

 Geen gebruik te maken van andere gemeentelijke gelden, of met behulp van gemeentelijke 
gelden verkregen subsidies laten overvloeien richting de sporthal. Een voorbeeld is de 
subsidie van Tubbergen Bruist, die verkregen is omdat de gemeente dit met eenzelfde bedrag 
aan gemeentegeld diende te verhogen. Dit is gedaan ten behoeve van het raadhuisplein en 
een economische trekker in het compacte centrum. Beide sporthallen vallen hier niet onder. 
Subsidies die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gemeentegelden mogen niet aangewend 
worden voor de bouw van de sporthal omdat dit niet uit te leggen is aan de burger die de 
zozeer gewenste vierde zaal verloren zag gaan.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
 Om vast te leggen dat er de komende zes jaar geen beroep wordt gedaan op de gemeente 

en/of gemeentegelden om de exploitatie rond te krijgen;
 Zich ten aanzien van de nieuw te bouwen sporthal te houden aan het maximaal vastgestelde 

bedrag en verder geen gebruik te maken van gemeentelijke gelden of met behulp van 
gemeentelijke gelden verkregen subsidie.

En gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: De motie wordt ingeboekt als 2016 Oosterik-1.

Mijnheer Wessels: We hebben als PvdA-fractie de scenario's met betrekking tot de binnensport 
bekeken en tijdens de commissievergadering vorige week de nodige vragen gesteld. Enerzijds 
bekruipt ons het gevoel dat hele verhaal van de sporthal is gebaseerd op nog al wat aannames en 
onzekerheden. Er wordt aangenomen dat € 20.000,00 aan personeel bespaard kan worden bij de 
bouw van een nieuwe sporthal. Het is nog onduidelijk wat de opbrengsten zijn van de grond die 
vrijkomt na afbraak van de Verdegaalhal. Daarnaast is er nog geen beeld van de exploitatie en geen 
idee van de hoeveelheid eigen werkzaamheden van de sportverenigingen. Anderzijds kunnen we in 
zijn algemeenheid de keuze voor een nieuwe sporthal na zovele jaren van wachten wel begrijpen. 
Zeker als er brede steun vanuit de samenleving lijkt te zijn. Met name vanuit de gebruikers. We 
begrijpen ook dat een vernieuwbouw met daaraan gekoppeld het uitwijken naar andere locaties voor 
binnensporten een zeer ongunstig effect zal hebben en het voortbestaan van sportclubs in gevaar kan 
brengen. We kiezen daarom duidelijk voor de variant nieuwbouw en dus niet voor de vernieuwbouw 
van de Verdegaalhal. Ook het onderwijs, met name Canisius, heeft lang genoeg gewacht op een 
goede voorziening. De politiek is daarom nu verplicht om vlot te zorgen voor uitvoering van plannen. 
Daarbij willen we als PvdA-fractie nadrukkelijk duidelijk maken dat de sporthal een sporthal zal worden 
voor de gehele gemeente Tubbergen. Denk hierbij alleen maar aan de leerlingen van Canisius die uit 
alle kerndorpen komen. Daarnaast hebben de binnensporten van het dorp Tubbergen ons expliciet 
laten weten dat ze graag letterlijk en figuurlijk hun steentje willen bijdragen aan een nieuwe sporthal. 
Laten we dus niet telkens de indruk wekken dat er alleen in de kerndorpen zelfwerkzaamheid 
plaatsvindt en dat we in het dorp Tubbergen lekker met de armen over elkaar gaan zitten. Een laatste 
opmerking ten aanzien van de financiële onderbouwing van de te bouwen sporthal. Het moge duidelijk 
zijn dat met het beschikbaar stellen van de extra middelen van € 860.000,00 de grens is bereikt en dat 
het daarvoor ook moet kunnen. Overschrijdingen zijn ongewenst en onverantwoord. Op die basis 
gaan we als PvdA-fractie akkoord met het scenario voor de nieuwbouw van de sporthal. Ten aanzien 
van de motie van het CDA het volgende. Onderaan wordt de wethouder opgedragen de kosten voor 
de realisatie van een nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag mogelijk te houden. Dat 
lijkt me zo vanzelfsprekend dat daar geen motie voor nodig is. De tweede opmerking om met 
betrokken partijen de zelfwerkzaamheid vast te leggen lijkt mij schier onmogelijk omdat je nog niet 
eens weet hoe de sporthal eruit gaat zien, laat staan dat je al een bedrag kunt vastleggen voor de 
zelfwerkzaamheid. Je weet nog niet eens wat je kunt doen. Zelfwerkzaamheid ja, maar vastleggen 
nee. De derde bullet om samen met de stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een 
voorstel waarin de vrijkomende locatie van de Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt herbestemd, 
ook dat is zo vanzelfsprekend dat het geen motie nodig heeft. Afsluitend: je moet wel erg weinig 
vertrouwen in een wethouder hebben om deze motie in te dienen.

De voorzitter: Dank u wel. Wie?

20



Mevrouw Detert Oude Weme: Er is vanavond voldoende gememoreerd aan het historisch besef. Daar 
gaan wij niet verder op in. Voor ons is het juist het historisch besef dat nu om actie vraagt. Een actie 
die wij als GB/VVD altijd hebben gewild. GB/VVD is unaniem voor realisatie van de nieuwe sporthal en 
het gaat om een nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen bij het huidige overdekte zwembad 
aan de Sportlaan in Tubbergen. En, zoals onlangs is gepubliceerd natuurlijk aan de Sportlaan. 
Daardoor wordt er een concentratie van sport- en bewegingsonderwijs op een locatie gecreëerd. De 
clustering van deze sportfaciliteiten biedt ruime mogelijkheden tot een effectieve samenwerking tussen 
de beide accommodaties. Na de realisatie van de nieuwe sporthal bij het zwembad zal de huidige 
burgemeester Verdegaalhal worden gesloopt. De vrijkomende locatie wil GB/VVD herontwikkelen. De 
nieuwe bestemming moet juist bijdragen aan de versterking van het centrum van Tubbergen. Het 
standpunt van GB/VVD sluit naadloos aan bij de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord 2014-
2018. Daarnaast, zoals eerder gezegd, is GB/VVD altijd voor nieuwbouw naast het zwembad 
geweest. De inzet van onder andere vrijwilligers ten behoeve van zelfredzaamheid is te roemen in 
deze. Kortom ik heb er verder niets aan toe te voegen. Wij gaan ervoor. 

Wethouder De Witte: Om maar te beginnen met de sportiviteitambitie. Gisterenmorgen heb ik bij  
gevoetbald op kunstgras en vanmorgen gemerkt dat ik overal pijntjes heb en dat het niveau van 
Manderveen 2, zevende klasse al een niveau te hoog is, dat is best een pijnlijke constatering moet ik 
zeggen. Ik ben het nog steeds aan het verwerken. Ik ben blij met de complimenten maar of ze in de 
realiteit daadwerkelijk worden behaald is nog maar de vraag. 
Vorige week is gezegd dat we bezig zijn met het schrijven van het laatste hoofdstuk aan het 
sporthaldossier. Veel woorden zijn hier al over gezegd en veel zinnen zijn hier over geschreven. Ik ben 
blij met de positief kritische grondhouding van onze raad. Ik denk ook dat de beide scenario's die er 
liggen ook op waarde moeten worden geschat. Ik ben blij met de argumenten die zowel voor als tegen 
worden gegeven. Want het zijn ook de argumenten die we als college hebben omarmd en hebben 
geprobeerd te verdedigen. Ik ben helemaal blij met de complimenten die worden uitgesproken richting 
sport en onderwijs. Ik denk dat die een hele essentiële rol hebben gespeeld in het traject. We hebben 
gevochten, we hebben geknuffeld, we hebben daar waar mogelijk elkaar weer gevonden en na iedere 
teleurstelling die er was, was er weer die bereidheid en objectiviteit om te kijken naar een oplossing. 
Dat verdient complimenten en dat verdient ook de gemeente Tubbergen. Alle negen kernen van 
Tubbergen. Want, zoals de heer Wessels al zei, het is niet alleen een hal voor de kern Tubbergen, het 
is de hal voor de gemeente Tubbergen. Daar waar al onze generaties op den duur gaan sporten. Ik 
ben blij met deze positieve grondhouding. Ik ga niet alles herhalen want ik ben het met alle bijdragen 
eens. Alleen, ik heb wel een aantal moties voor me liggen waar ik het een en ander van mag vinden. 
Ik begin met de motie van Dorpen Centraal. U geeft daar een aantal dingen aan, waaronder de 
duurzame factor. Het is net hoe je het bekijkt. Teruggaan in het aantal vierkante meters 
sportoppervlakte is en was een teleurstelling. Maar door het urgentiebesef en het bewustzijn van de 
sport en onderwijs hebben we ook kunnen laten zien dat we op den duur de juiste bezetting gaan 
krijgen voor de juiste exploitatie. Volgens mij is dat duurzaam. Daarnaast hebben we ook gezien dat in 
de omliggende accommodaties van onze kernen ruimte was voor de korte termijnvraag die er nog is. 
Volleybal van Dynamo. En de vraag die handbal Langeveen heeft. Dus weglekeffecten richting 
omliggende kernen proberen we daar ook zo goed mogelijk mee te beperken. Dat vind ik ook 
duurzaam. Daarvan spreekt u van risico lopen. Er is geen duidelijk exploitatie investeringsplan. Dat 
klopt. Daarnaast weten we dat we nu, met de huidige Verdegaalhal, een structureel exploitatietekort 
hebben. We weten ook, dat hebt u vorige week zelf gehoord, dat onze sport en het onderwijs bereid is 
om niet alleen in de realisatie maar ook in de exploitatie, in het eigenaarschap een rol te gaan spelen. 
Ik spreek niet zozeer van een risico, ik zie alleen maar kansen. U weet ook, u hebt dat gezien in het 
advies van Drijver en partners, dat er zeven verschillende exploitatievormen waren. En dat daarin 
iedere rol en ieder zijn voor- en nadeel had. Die zijn we nu aan het verkennen. Om dan ook gelijk de 
vraag van mevrouw Reinerink te beantwoorden over het convenant, sport en onderwijs heeft ook 
gevraagd om een convenant. Maar vastpinnen op een bedrag is mij een stap te ver en het risico is te 
groot. Ik ga uit van het vertrouwen dat sport en onderwijs hier heeft uitgesproken en ik ben ervan 
overtuigd, dat doe ik op basis van de blauwe ogen die ik daar zie, dat men bereid is om daar echt 
stevig aan bij te dragen. Dus een convenant gaat er komen maar ik ga me niet vastpinnen op een 
bedrag. Dan de motie van Dorpen Centraal en hetgeen u mij opdraagt. U zegt in het oordeel: 
subsidies die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gemeentegelden mogen niet aangewend worden voor 
de bouw van de sporthal omdat dit niet uit te leggen is aan de burger die de zozeer gewenste vierde 
zaal verloren zag gaan. Ik gaf net al de noodzaak en het urgentiebesef aan. Daarnaast vind ik het wel 
uit te leggen, anders waren we niet met het voorstel gekomen. Draagt het college van burgemeester 

21



en wethouders op om vast te leggen dat er de komende zes jaar geen beroep wordt gedaan op de 
gemeente en/of gemeentegelden om de exploitatie rond te krijgen. Zoals ik al aangaf doen we dat nu 
wel en hebben we een structurele bijdrage. Daarnaast bouwen we een hal voor de komende dertig 
jaar. Dus lange termijn. Ik probeer een toekomstbestendige exploitatie voor een lange termijn te 
waarderen. Om ons vast te pinnen voor de komende zes jaar kan misschien prima zijn maar wat doen 
we dan in het zevende jaar? Dragen we dan wel bij? Is dat wel toekomstbestendig? In mijn ogen niet. 
Volgens mij moeten we gaan voor een langere termijn. Daarnaast geeft u ook aan: zich ten aanzien 
van de nieuw te bouwen sporthal te houden aan het maximaal vastgestelde bedrag. Ja, dat heb ik 
vorige week uitgesproken in de commissie. Het lijkt me niet meer dan logisch en vanzelfsprekend dat 
ik daar mijn best voor doe. Dat wordt ook geëist vanuit de burgers en de samenleving. Daar zullen we 
ook flink op inzetten. Daarnaast zien wij alleen maar kansen om de exploitatie beter te krijgen. Ik 
ontraad de motie van Dorpen Centraal. Als ik kijk naar de motie van het CDA en Dorpen Centraal, 
deze is in lijn met hetgeen ik vorige week heb gezegd in de commissievergadering. Daar is gesproken 
over de zelfwerkzaamheid. Daar is gesproken over de maximale kosten en er is gesproken over het 
feit dat ik lokale stakeholders betrek bij de ontwikkeling van de nieuwe locatie. Als ik dan de zin lees 
van samen met de stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de 
vrijkomende locatie van de burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt herbestemd dan 
vraag ik wat zo optimaal mogelijk is. Ik heb gezegd dat we een zorgvuldig proces gaan lopen waarin 
ruimte, kwaliteit en toevoegen van de economische trekker super essentieel wordt. Niet alleen voor de 
kern Tubbergen maar ook voor de omliggende kernen. Die toezegging heb ik vorige week gedaan en 
ik begrijp dat u hiermee de risico's die er nog zijn wil markeren en dit moment ook de waarde wilt 
geven die het moet gaan krijgen. Maar, met de lijn dat ik vorige week al de antwoorden heb gegeven 
zou ik me kunnen voorstellen dat de toezegging die ik al heb gedaan past bij hetgeen dat we hier 
besluiten. 

Mevrouw Reinerink: Waar het ons met name om gaat is ook dat de leefbaarheid in de kleine kernen 
daar niet mee in het gedrang komt. De focus ligt eigenlijk wel op een nieuw te bouwen supermarkt 
maar wij willen gewoon heel graag dat in die kleine kern die supermarkt geborgd blijft. Daar gaat het 
ons om. Uiteraard is de ondernemer er zelf verantwoordelijk voor. Wordt er nog meer gecentreerd in 
Tubbergen dan is het voor de supermarkten in de kleine kernen bijna helemaal niet meer mogelijk om 
het hoofd boven water te houden. 

Mevrouw Detert Oude Weme: Mag ik hier op reageren. Mevrouw Reinerink, ik zou het heel graag 
willen houden bij de sporthal. Daar zijn we met elkaar hier al jaren druk mee geweest en nu vind ik het 
jammer dat we intussen een dwaling naar een supermarkt maken. Onze partij houdt het in eerste 
instantie bij de sporthal.

Mevrouw Reinerink: Wij ook maar in hetzelfde verhaal wordt ook de vrijgekomen locatie 
meegenomen. Vandaar onze uitwijking naar die supermarkt. Wij zijn ook blij met de afhandeling van 
de sporthal vanavond. 

Mevrouw Kemperink: We sluiten ons aan bij het CDA over de opmerking rekening houden met wat je 
doet met de vrijgekomen locatie. Het is misschien wel een zijsprongetje maar wel een belangrijke. De 
wethouder gaf aan dat hij ook kijkt naar de omliggende kernen. Wij zijn daar heel blij mee want we 
gaan ervan uit dat de wethouder daarin ook de kleine ondernemers uit de kleine kernen meeneemt en 
dus ook de supermarkten daar. Wij zijn blij dat in ieder geval te horen. 

Mevrouw Detert Oude Weme: Ik heb nergens kunnen lezen dat er een besluit is genomen dat er al 
dan niet een supermarkt of iets anders komt. Onze partij houdt zich daar toch even verre van.

Mevrouw Kemperink: In de stukken die vorige week voor de commissie lagen zat ook een rapport van 
Droogh Trommelen en partners waarin stond dat er een schijnbaar te kleine Aldi in Tubbergen is en 
dat die wellicht verplaatst zou kunnen worden naar de sporthal. Waar het vandaan komt? Het zat bij 
de bijgevoegde stukken, dat had u kunnen lezen. 

Mevrouw Detert Oude Weme: Het zat er zeker bij maar er stond niet bij dat het er kwam. 

Mevrouw Kemperink: Dan kunnen we aan de wethouder vragen waarom het er in vredesnaam bij zat.

De voorzitter: Voordat hij dat doet, wie van u heeft nog iets toe te voegen in tweede instantie?
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Mevrouw Kemperink: Ik wil nog even reageren op subsidiegelden verkregen met behulp van 
gemeentegelden. Tubbergen Bruist vond ik op zich een goed voorbeeld. € 500.000,00 subsidie 
kunnen ze krijgen mits de gemeente € 500.000,00 bij legt. We zouden het wel heel erg bijzonder 
vinden als wij zouden besluiten om via Tubbergen Bruist dat gemeentelijk geld van die € 500.000,00 
toe te voegen aan de sporthal. Dan ga je via een achterdeur geld toevoegen aan een maximaal 
bedrag. Zoals de heer Wessels al aangaf: het maximum is bereikt. We moeten niet willen dat we via 
allemaal achterdeuren en omwegen alsnog geld laten overvloeien naar die sporthal. Daarom hebben 
we dat expliciet in deze motie gezet. 

De heer Wessels: Mijn naam wordt genoemd dus ik moet even reageren. Volgens mij is het zo dat het 
bedrag waar u het over hebt al binnen die € 680.000,00 zit die is toegevoegd. Als ik het niet goed zie 
dan hoor ik het graag van de wethouder. 

Wethouder De Witte: Mevrouw Kemperink refereert aan de bijdrage die ons is toegezegd door de 
provincie. We hebben in overleg met Tubbergen Bruist en de provincie Overijssel, die maakt daar 
onderdeel van uit, gesproken over de gelden die ze beschikbaar willen stellen voor Tubbergen Bruist 
in zijn geheel en de vier actielijnen die daar centraal zijn. Maar ook concentratie van sport is een 
actielijn. Niet de hoofdlijn maar wel een actielijn. Het is ook meerdere malen gepresenteerd in deze 
commissie. Maar een belangrijke was daarin ook het toevoegen van ruimte of het creëren van ruimte 
voor het toevoegen van de economische trekker. In overleg met de provincie hebben wij kunnen 
concluderen en kunnen afspreken dat we de gelden die door de provincie beschikbaar worden gesteld 
kunnen toevoegen aan dit voorstel zonder dat we daar nog een uniform besluit voor hebben genomen 
vanuit de raad. Want ik heb u toegezegd dat vanuit Mijn Dorp 2030 en andere programmagelden, die 
€ 3,5 miljoen waar de hele samenleving al over spreekt, in april a.s. ter besluitvorming voor zal liggen 
en daar zal ook de link worden gelegd met de subsidiegelden die beschikbaar worden gesteld. Het 
klopt mijnheer Wessels. 

Mevrouw Berning: Ik wil in tweede termijn nog even reageren. Allereerst kunnen we de motie van 
Dorpen Centraal niet ondersteunen. Juist omdat het te maken heeft met wat Wethouder De Witte ook 
al zei: de zes jaar die in de motie staat. Daarnaast wil ik ook zeggen dat subsidie niet een heel vies 
iets is of zo waar je maar niet aan zou mogen komen. Wij denken dat Tubbergen Bruist er slim aan 
heeft gedaan om de subsidie die eigenlijk vanuit Mijn Dorp 2030 komt te kunnen verdubbelen via de 
provincie. Ook de andere kernen krijgen nog de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidies via 
het project Mijn Dorp 2030. Daarnaast is onze motie volgens mij vrij helder en is voornamelijk bedoeld 
om te benadrukken om een opdracht aan de wethouder mee te geven. Dat betekent niet dat we geen 
vertrouwen hebben in onze wethouder, zoals de PvdA suggereerde. We hebben juist wel zeer veel 
vertrouwen in onze wethouder. Vorig jaar april heeft hij de regie teruggebracht en heeft hij het nu 
binnen een jaar voor elkaar gekregen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Volgens ons is er 
nog nooit zoveel draagvlak geweest voor een nieuwe sporthal. Volgens ons is dan nu het moment om 
knopen door te hakken en een toekomstbestendige locatie te realiseren. De motie zegt eigenlijk dat de 
sporthal binnen het budget moet blijven. Van gebruikers wordt een bijdrage verwacht waarvan de 
eerste al is gezet door de groep Tubbergen Bruist en stakeholders binnen de gemeente Tubbergen 
moeten betrokken worden bij de herontwikkeling van de oude locatie. We benadrukken dit juist omdat 
we zo realistisch zijn dat we gewoon met zeer veel verschillende partijen te maken hebben. Het gaat 
niet om één vereniging of twee verenigingen. Het zijn er meer. We vinden dat de wethouder het 
voortouw moet nemen om deze bij elkaar te brengen en voortvarend aan het werk te gaan om zo snel 
mogelijk, als het even kan, de nieuwe sporthal te bouwen. Kortom: we stemmen dan ook in met de 
bouw van een nieuwe sporthal.

Mevrouw Detert Oude Weme: Ik heb wel een vraag aan mevrouw Berning. Wij zien een discrepantie 
of wij begrijpen het niet maar u spreekt als oordeel uit en draagt het college op. In eerste instantie 
spreekt als oordeel uit geeft u aan dat de bouwkosten binnen het beschikbaar gestelde budget moet 
blijven en u draagt het college op de kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal zo laag mogelijk 
te houden. Zou u ons daar wat uitleg over willen geven?

Mevrouw Berning: Dat wil ik. Zoals u weet is de aanbesteding nog niet geweest. Dit is het bedrag dat 
er beschikbaar voor is gesteld. Mocht de aanbesteding lager uitvallen of positief uitvallen, mocht er 
een positief voordeel te behalen zijn, dan zijn we wel van mening dat die gelden ook terug zouden 
moeten gaan naar de gemeente. Het geld klotst niet tegen de plinten, we hebben nog meer zaken 
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waar geld aan besteed kan worden. Mocht de aanbesteding goed uitvallen dan zien we dat graag 
weer terug. 

Mevrouw Detert Oude Weme: Maar hoe verhoudt zich uw oordeel dan met wat u opdraagt. Er zit geen 
overeenstemming in.

Mevrouw Berning: Dan verschillen we van mening want we zien het wel. De maximaal beschikbare 
gelden stellen we nu beschikbaar, dat is de netto investering, dat stellen we nu beschikbaar. De 
aanbesteding komt nog, valt die positief uit dan is het plus en min en houden we dus blijkbaar geld 
over. Dat moet weer terug naar de gemeente. 

De voorzitter: Ik denk dat de wethouder daar een oplossing voor heeft. 

Wethouder De Witte: Geen oplossing, meer een vanzelfsprekendheid. We willen de kosten zo laag 
mogelijk houden. Het zijn onze eigen gelden. Zo ga ik er thuis ook mee om en zo hoor ik er hier ook 
mee om te gaan. Dus laat dat dan misschien wel de oplossing zijn voor jullie discussie. Volgens mij 
zijn jullie het redelijk met elkaar eens.

Mevrouw Detert Oude Weme: Als fractie zien we het als een open deur. Ja natuurlijk, wij willen ook 
graag dat de kosten zo laag mogelijk zijn en wat overblijft, terugvloeit naar andere zaken. Dus we 
vonden het wat overbodig opgemerkt. Ik wil nog even reageren op het convenant voor wat betreft het 
streefbedrag. Daarin onderschrijf ik wat u zegt mijnheer De Witte. Een ander punt wat ik echt even 
hier onder het voetlicht wil brengen, het gaat om een sporthal voor de gemeente Tubbergen en 
natuurlijk is er sprake van zelfredzaamheid. Wanneer er zo aan wordt getwijfeld vind ik het een 
diskwalificatie van de vrijwilligers van onder andere de vrijwilligers in het dorp Tubbergen. Dat wil ik 
hier even aangemerkt hebben.

De heer Busscher: Toch nog een opmerking richting mevrouw Detert Oude Weme: We hebben met de 
sport gesproken en de sport is bereid maar we willen dat ook graag bevestigd zien. Dus sport steekt 
straks zijn handen uit de mouwen, dat hebben ze gezegd. De gebruikers willen een mooie sporthal en 
ook verbonden zijn met die nieuwe sporthal. Dus waarom is er iets op tegen om dat ook te bevestigen 
en als college met de gebruikers afspraken te maken om daadwerkelijk voor de gemeenschap van de 
gemeente Tubbergen een goede, gedegen en sobere sporthal neer te zetten waar zoveel mogelijk 
geld wordt bespaard. We kunnen het geld maar een keer uitgeven. Mevrouw Berning zei het al, we 
hebben het niet zo direct voor handen allemaal. Dus moeten we creatief zijn en ik vertrouw er op dat 
Tubbergen ook creatief is om daadwerkelijk een mooi hal zo goedkoop mogelijk neer te zetten.

Mevrouw Detert Oude Weme: Ik ben blij u zo te horen, dank u wel.

Mevrouw Kemperink: Ik wil nog even reageren op de woorden van mevrouw Berning en die van de 
wethouder. Subsidie vinden wij zeker geen vies woord, absoluut niet. De reden dat wij het aanhalen 
heeft te maken met het feit dat er € 500.000,00 gemeentegeld bijgelegd moet worden. We hebben hier 
een presentatie gehad waarin werd aangegeven dat het geld uitsluitend gebruikt kon worden voor het 
Raadhuisplein en voor de trekker ten behoud van het compacte centrum. De sporthal valt niet onder 
het compacte centrum. Dus daarom denken wij, als je dat gaat gebruiken en toch het bedrag via een 
achterdeur op te hogen, dan vragen we ons af of je daar wel goed mee bezig bent. Daar ligt denk ik 
ook de link met de sporthal. Daarom zat denk ik ook het Droogh Trommelen en partner onderzoek bij 
de papieren. We zijn absoluut niet tegen een supermarkt, absoluut niet. Maar op het moment dat die 
met subsidiegelden wordt gemaakt vragen we ons wel af hoe de concurrentiepositie dan voor de 
omliggende kernen is. En voor de ondernemers daar. Daarom hebben we liever dat het geld helemaal 
wordt gebruikt voor Tubbergen Bruist en niet wordt doorgesluisd naar een sporthal. 

De voorzitter: Wil de wethouder er nog kort op reageren voordat we tot stemming overgaan?

Wethouder De Witte: Mevrouw Kemperink refereert naar die presentatie maar op een van de slides 
stond ook dat we nog een besluit moesten nemen in het kader van die € 3,5 miljoen 
programmagelden voor Mijn Dorp 2030. Dat besluit is nog niet genomen dus we kunnen daar ook 
geen geld uit putten. We weten wel dat de provincie het besluit heeft genomen om gelden beschikbaar 
te stellen voor het versterken van de kern van Tubbergen. Een van die punten, zoals ik net al aan 
refereerde, is het toevoegen van de economische trekker en het ruimte creëren. Daarbij was een van 
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de ambities van Tubbergen Bruist om sport te concentreren. Dat plan in zijn geheel lag voor bij de 
provincie. Dus daar refereren wij naar. Op het moment dat er geen besluit genomen is kunnen we de 
gelden ook nog niet betrekken bij een besluit dat we vanavond nemen. Het nu voorliggende besluit is 
helder, klip-en-klaar en voldoet volgens mij aan de verwachting die ook altijd is geschetst richting mij 
als portefeuillehouder. Ik heb met u meerdere exercities gehad om te komen tot de bouwstenen van 
deze sporthal. In al die exercities hebben we een bevestiging gekregen van hetgeen we doen. Dan 
zijn deze twee scenario's en de voorliggende financiële paragraaf een logisch vervolg van. Dat is 
hetgeen voorligt. Vernieuwbouw op de huidige locatie of nieuwbouw op die locatie. Dat is de keuze die 
we vanavond moeten maken en volgens mij is het wijs om over te gaan op stemming mijnheer de 
voorzitter. 

De voorzitter: Ik ga even concluderen voordat we de moties in stemming gaan brengen. Volgens mij 
hebt u allemaal gezegd dat u akkoord gaat met de realisatie van een nieuwe sporthal naast het 
zwembad. Ik denk dat dit het allerbelangrijkste is. Dat betekent dat u het voorstel, zoals het voorligt, 
overneemt. Maar dan komen we aan de moties toe. Daar ligt het iets verdeelder. Dan begin in met de 
eerste motie. Die is ingediend door mevrouw Reinerink. Die wordt uiteraard ondersteund door het 
CDA. Ik wil even vragen aan GB/VVD.

Mevrouw Detert Oude Weme: Nee, wij ondersteunen de motie niet omdat we het logisch vinden. Het 
is niet nodig.

De heer Oosterik: Wij willen hem zelfs mede ondertekenen.

De voorzitter: U wilt hem mede ondertekenen. Akkoord. Dat is dan duidelijk. 

Mijnheer Wessels: Ik weet niet of ik al duidelijk was geweest maar ik ondersteun de motie niet. 

De voorzitter: Dat betekent dat de motie van het CDA, mevrouw Reinerink 20-16-1 is aangenomen 
met tegenstemmen van GB/VVD en PvdA. 

Dan de motie van Dorpen Centraal Oosterik 2016-1. Het CDA gaat niet akkoord met de motie. 
GB/VVD ook niet en de PvdA ook niet. Dat betekent dat deze motie is verworpen.

De heer Oude Luttikhuis: Over de eerste motie ben ik toch een beetje aan het twijfelen geraakt.

De voorzitter: Nee, met alle respect, we hebben er denk ik voldoende woorden over gesproken. 
Mevrouw Reinerink sprak net over het aantal woorden. Volgens mij hebben we er weer twee muren 
bijgezet vanavond. Maar dat maakt niet uit want ik denk dat we daarmee gewoon heel helder zijn 
geweest. We hebben een heel duidelijk besluit genomen. Dat betekent dat de motie zoals die door het 
CDA is ingediend is aangenomen. Daar kan de wethouder mee doen wat hij wil. Hij heeft daar een 
duidelijke richting ook in gekozen. Die van Dorpen Centraal die net iets verder ging is niet 
aangenomen en dat is het. 

De heer Oude Luttikhuis: Ik wil helemaal de discussie niet over doen en ik begrijp uw woorden ook 
wel, alleen de wethouder heeft de motie van het CDA ontraden en u geen enkele keer teruggevraagd 
of het CDA bij de motie blijft zoals deze is ingediend. Dat is niet aangegeven. Daarom vroeg ik… Hij is 
ontraden door de wethouder toch?

Wethouder De Witte: Ik heb aangegeven dat de motie in de lijn ligt met de antwoorden van vorige 
week in de commissie. 

De heer Oude Luttikhuis: En expliciet in het convenant ook meenemen, dat hebt u ook aangegeven.

Wethouder De Witte: We zijn bezig met het organiseren van een convenant maar daar waren we 
vorige week al mee bezig. Ik heb het niet ontraden, het past in de lijn dus ik kan dat niet.

De voorzitter: Geen garanties tot aan die deur daar. Dat was zijn woord. 

De heer Oude Luttikhuis: Exact.
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De voorzitter: Het betekent dat hij de nuancering binnen de motie heeft aangebracht. Voldoende. Ik 
stel voor dat na dit kapitale besluit ik iedereen van harte feliciteer. 

Wethouder De Witte: Volgens mij is dit een momentje want hier hebben we jaren met zijn allen voor 
gewerkt. Volgens mij moeten we dit afsluiten met een gigantisch applaus voor sport en onderwijs maar 
ook uw bijdrage. Dank u wel. 
Ik wil even pauzeren zodat degenen die voor deze twee onderwerpen zaten even een feestje kunnen 
vieren op het succes dat ze graag wilden, of niet natuurlijk. 

Agendapunt 18: Vaststellen van Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016
De voorzitter: Conform het voorstel besloten.

Agendapunt 19: Wijziging Regeling Veiligheidsregio Twente.
De voorzitter: Conform het voorstel besloten.

Agendapunt 19a: Motie Vreemd aan de orde van de dag: Ondernemen en arbeidskracht
De voorzitter: Dan zijn we nu gekomen aan agendapunt 19a

De heer Booijink: Ik voel me vereerd dat ik aan de vooravond van de opening van de grootste beurs 
op het gebied van techniek de motie mag indienen hiervoor. Deze wordt morgen in de Jaarbeurshallen 
in Utrecht om 10.00 uur geopend. Er zullen ook weer veel ondernemers uit ons mooie Tubbergen en 
Twente naar toe gaan. Hopelijk draagt deze motie bij. Er is in onze directe regio en in Twente veel 
vraag naar technici en ICT-ers. Het aantal vacatures in deze sector zullen de komende jaren verder 
toenemen door onder andere de vergrijzing en de ontgroening. Het herstel van de arbeidsmarkt in 
onze regio blijft ook achter. Onder andere omdat vraag en aanbod onvoldoende op elkaar zijn 
afgestemd. De gemeente Tubbergen heeft zich tot doel gesteld dat men zich wil richten op het 
benutten van alle beschikbare talenten in onze samenleving, dat het de werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie wil bevorderen en de werkloosheid onder ouderen wil bestrijden. Als CDA-
Tubbergen vinden wij het uitoefenen van een baan van groot belang zodat mensen zich kunnen 
ontwikkelen en ontplooien. Efficiënte omscholingsmogelijkheden zijn daarom noodzakelijk voor een 
betere match tussen vraag en aanbod. In de regio's zijn goede initiatieven en 
samenwerkingsverbanden opgezet om mensen binnen een kort tijdsbestek om te scholen naar 
beroepen waaraan een nijpend tekort is. Zo hebben we als CDA-Tubbergen recentelijk een bezoek 
gebracht aan een dergelijk samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband selecteert werklozen 
uit het bestand en schoolt deze personen binnen twee maanden om tot technici waaraan een nijpend 
tekort is in onze omgeving. Dat zijn initiatieven die we graag willen stimuleren. Daarom willen we als 
CDA de volgende motie inbrengen:

Motie van CDA

Motie nr. 2016-1 Booijink

Onderwerp: Ondernemen en Arbeidsmarkt

De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 14 maart 2016,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende

 De gemeente Tubbergen wil zich richten op het benutten van alle beschikbare talenten in 
onze samenleving om de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie te bevorderen;

 de gemeente Tubbergen heeft zich tot  doel gesteld om ook de werkloosheid  onder ouderen 
te bestrijden;  er zijn  meer dan 400 WW-gerechtigden in onze gemeente;

 de economische groei in onze regio blijft achter bij de landelijke ontwikkelingen;
 het aantal banen in Twente is de laatste vijf jaar met ca. 8700 gedaald terwijl het aantal 

vacatures het laatste jaar wel een opgaande lijn vertoont;
 het aantal vacatures, in o.a. de technische sector en ICT zal de komende jaren verder 

toenemen door vergrijzing en ontgroening;
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 in de (verdere) regio zijn goede initiatieven en samenwerkingsverbanden opgezet om mensen 
binnen een kort tijdsbestek om te scholen naar beroepen waaraan een nijpend tekort is (bijv. 
samenwerkingsinitiatief 'Verder in Techniek');

 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is €7,5 miljoen beschikbaar 
gesteld voor omscholingstrajecten.

Oordeel:
 het is voor alle werkzoekenden belangrijk om een baan te vinden: mensen moeten zich 

kunnen ontwikkelen en ontplooien;
 de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de re-integratie van 

bijstandsgerechtigden en langdurig werklozen moet verbeteren;
 het herstel van de arbeidsmarkt in onze regio blijft achter bij het landelijk beeld, omdat vraag 

en aanbod onvoldoende op elkaar aansluiten;
 omscholing is noodzakelijk en kan de "mis match" tussen vraag en aanbod verminderen.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
 zich ervoor in te spannen dat zoveel mogelijk werkzoekenden naar een baan begeleidt 

worden; zich in te spannen voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt;

 te bemiddelen tussen onderwijs en ondernemers: Verbinden, versterken en vernieuwen!;
 in te zetten op omscholing van werkzoekenden naar beroepen, waarnaar specifieke vraag is;
 in 2016 tenminste 2 uitkeringsgerechtigden en/of WW gerechtigden te hebben omgeschoold 

naar een (technisch) beroep waaraan een tekort is in onze regio;
 en in de navolgende jaren een vervolg te geven aan dit omscholingstraject.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door CDA en Dorpen Centraal.

De heer Oude Luttikhuis: Ik wil niets afdoen aan de motie maar volgens mij was de motie een stuk 
krachtiger geweest als het in vier regels was gedaan. Ik was na twee regels de weg kwijt.

De heer Booijink: U was na twee?

De heer Oude Luttikhuis: Na twee regels was ik u volledig kwijt.

De heer Booijink: U was mij kwijt?

De heer Oude Luttikhuis: Dat geeft iets aan over de indruk die de motie op mij heeft gemaakt. Ik wil 
het gewoon even zeggen hoor. Niets ten nadele van de inhoud en waar het om gaat. De boodschap is 
helder, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen was het zo ongelofelijk lang verhaal dat ik na twee 
regels u echt kwijt was. In mijn optiek doet dat de motie niet ten goede. 

De heer Booijink: Dat is misschien uw mening. Wij hebben er hier energie in gestopt en we willen 
graag overbrengen waar het punt en de pijn zit. We hebben het op deze manier gedaan en het zou 
mooi zijn dat u hem ook eventueel mede ondertekent. Dank u wel.

De heer Oude Luttikhuis: Van mijn kant ja. Maar ik heb ook een stukje onder mijn neus gekregen: "je 
krijgt wat je niet tegenhoudt: …" Het begint met hoe kan iemand weten dat hij of zij ongewenst gedrag 
vertoont als die persoon dat niet van iemand hoort. Vandaar dat ik het even zei. Ik heb hem onder mijn 
neus gekregen en ik dacht: Ik deel hem even.

De voorzitter: U zegt dat de motie wordt ondersteund door Dorpen Centraal. Wordt de motie mede 
ondertekend door Dorpen Centraal? Ondersteund, oké.

De heer Wessels: Ik heb af en toe nog contact met de vorige wethouder en hij heeft me verteld dat al 
die dingen die hier als opdracht staan al lang gebeuren. Ik heb veel vertrouwen in de huidige 
wethouder en ik wil graag van de wethouder horen of er dingen tussen staan die we nu nog niet doen. 
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Mevrouw Detert Oude Weme: Ik onderschrijf wat de heer Wessels vraagt omdat we onlangs een goed 
actieplan Arbeidsmarktbeleid hebben gekregen. Dit was ook heel goed uitgelegd. Het heeft onze 
fractie juist gemotiveerd en gestimuleerd om nog beter op deze materie in te zoomen en ook naar 
onszelf te kijken. Hoe kunnen wij daar een bijdrage aan leveren. Een ander punt. Mijnheer Booijink, 
misschien heb ik het niet goed begrepen maar u hebt hier ook een beleidswens over gemaakt. Maar 
omdat morgen de Techniekbeurs is brengt u vandaag de motie in? Of is die samenvatting zo niet 
goed.

De heer Booijink: Niet daardoor, maar ik voel me vereerd dat het juist vanavond kan omdat morgen de 
Techniekbeurs geopend gaat worden. 

Mevrouw Detert Oude Weme: Mag ik dan toch nog aan u vragen, ik mag alles vragen natuurlijk, wat 
maakt dat u uw beleidswens vanavond hier in een motie alvast naar voren brengt. Daar ben ik gewoon 
oprecht heel nieuwsgierig naar. 

De heer Booijink: De techniek gaat snel. We willen niet wachten op allerlei beleidswensen of 
beleidsbijeenkomsten die we in de nabije toekomst nog willen hebben. Daarom gaan we net als de 
techniek ageren, zetten we het vandaag in. 

Mevrouw Detert Oude Weme: Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Morgen gaat u vast naar die 
Techniekbeurs. Wat gaat u voor de gemeente Tubbergen doen?

Wethouder De Witte: Ik zal proberen kort en bondig te reageren mijnheer Oude Luttikhuis. Nee hoor, 
de boodschap is klip-en-klaar. Het is interessant om te vermelden dat wij het hebben over de 
arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt is op zich interessant omdat daar veel dynamiek in zit. En helemaal 
met de Wet werk en zekerheid heeft het nog wel consequenties. Aan de ene kant wil je voldoen aan 
de dynamiek en flexibiliteit van werkgevers en aan de andere kant wil je onze mensen die op zoek zijn 
naar banen, de sociale zekerheid geven die men verdient. Het klopt dat hetgeen in deze motie staat 
perfect past in hetgeen in de raadswerkgroep is besproken en past in datgene dat ik u nog moet 
voorstellen. Mevrouw Detert Oude Weme, ik ben blij met uw positieve grondhouding over hoe wij om 
denken te gaan met een aantal ambities. En hoe we om moeten gaan met de arbeidsmarkt op zich. 
Wat we zien is dat de regionale arbeidsmarkt ten opzichte van de lokale arbeidsmarkt verschilt. We 
zien een duidelijke afname aan de vraag naar technische beroepen en een toename in de vraag naar 
beroepen in de zorg en in de dienstverlening. Dat maakt ons best onderscheidend ten opzichte van de 
rest. Dat maakt dus ook dat we een iets andere aanpak moeten kiezen dan de regionale aanpak. Dat 
is niet erg, daar waar je elkaar kunt vinden moet je elkaar vooral vinden. Maar daar waar je het lokaal 
anders moet doen moet je het lokaal anders doen. Daarnaast, dat is volgens mij ook goed om te 
vermelden, hebben we talrijke initiatieven. Een van de initiatieven is bouwmensen locatie Almelo, 
bouwmensen Twente, voorheen de VVBA. Die is nu bezig en vanmorgen begonnen om een aantal 
van onze uitkeringsgerechtigden en WW-gerechtigden om te scholen naar de nieuwe timmerman, 
zoals ze dat noemen. Vraag me niet wat de nieuwe timmerman is maar in ieder geval zal hij iets meer 
techniek moeten beheersen. Dat soort initiatieven loopt continue. Daarnaast zit er ook een zin in om in 
2016 tenminste twee uitkeringsgerechtigden en/of WW gerechtigden te hebben omgeschoold. We 
hebben niet zo zeer omgeschoold maar we hebben ze wel geleid naar een technisch beroep omdat ze 
de competentie al hadden konden we ze vrij snel plaatsen en dat zijn de resultaten die ik maandelijks 
in de commissie laat zien. Zoals ik aangaf, deze motie past in de lijn van het actieplan arbeidsmarkt en 
zal daar ook in worden meegenomen. Het samenwerkingsinitiatief 'Verder in Techniek' ken ik 
inmiddels. Die wordt ook gepromoot door UWV en die werkt in de Achterhoek goed omdat daar ook 
veel maakindustrie zit en er ondernemers zijn die het ondersteunen. Maar de vraag is of het hier in 
Tubbergen ook kan gaan passen want daarbij hebben we dan ook ondernemers nodig die er bij 
passen. Althans die de intentie tonen en het commitment tonen en naast de opleiding ook een 
werkervaringsplek of baan aanbieden. Die combinatie is essentieel. Een job ready maken kan nog wel 
maar aan de andere kant, iemand integreren in werk, in een discipline van werk, daarin zit nog vaak 
een uitdaging. Kort genoeg. 

De heer Wessels: Ik hoor de wethouder zeggen dat hij zich inspant voor allerlei dingen die hier ook bij 
al die streepjes staan. Hij zegt heel tactisch: "het past in de lijn" maar als ik het vrij vertaal zegt hij: 
dank u wel voor motie maar ik ben hier al druk mee bezig. Opnieuw een motie die naar mijn idee niet 
nodig was. 
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Mevrouw Detert Oude Weme: Deze motie past precies in de beleidsambitie die wij hebben voorliggen. 
Dus we zullen hem zeker ondersteunen. Alleen gaan wij nog een stukje verder en voor ons is het 
uitgangspunt dat werk de beste sociale voorziening voor mensen is.

De heer Booijink: Dat is ook juist wat in de motie uiteraard ook wordt gezegd. Ik wil nog even de 
opmerking maken dat de wethouder zei afname van vraag naar techniek, maar er is juist een toename 
van vraag naar techniek. Vandaar ook deze motie. Uiteindelijk Job ready maken, daar gaat het 
uiteindelijk om. Binnen een korte tijd mensen activeren en omscholen dat ook eigenlijk al bewezen is. 
Daar zijn ook voldoende mogelijkheden hier in Tubbergen. We hebben meer dan 400 werklozen 
waarvan het heel mooi zou zijn dat we daar een X-aantal mensen op die manier naar een job kunnen 
helpen. Daar proberen wij via deze motie een bijdrage toe te leveren.

De voorzitter: ik concludeer dat de motie wordt ondersteund door CDA en GB/VVD en Dorpen 
Centraal en niet door PvdA. 

De heer Wessels: Ondersteund is een beetje lastig. Ik ben er helemaal niet op tegen maar ik vind een 
beetje dat we moties bij elkaar harken van staand beleid. Dan mag u zelf zeggen of u voor of tegen 
bent.

De voorzitter: Dan wordt de motie unaniem aangenomen. Dank u wel. 

Agendapunt 20: Rondvraag
De voorzitter: Dan zijn we nu gekomen aan agendapunt 20, de rondvraag. Het lot heeft uitgewezen 
dat we beginnen bij de mevrouw Veenhuis.

Mevrouw Detert Oude Weme: Ik heb een vraag aan wethouder Vleerbos. Het overgangsrecht is 
binnenkort afgelopen. Het overgangsrecht van mensen die zorg krijgen dat nog een klein uitvloeisel is 
van de AWBZ. Dientengevolge kan, omdat onze gemeente de maximale bijdrage vraagt, het tarief 
voor deze mensen wel flink gaan stijgen. Doen we dientengevolge ook een onderzoek naar mensen 
die zorg mijden uit financieel oogpunt?

Wethouder Vleerbos: Wat we doen is mensen die eerder een indicatie hadden voor zorg en daar nu 
van afzien door de hogere bijdrage in het oog houden. Dus het is een goed recht om er van af te zien 
maar die bellen we over een maand of drie, vier weer op en die houden we onder de loep of de keuze 
die ze maken zuiver financieel van aard is of anders. Dus we doen er geen onderzoek naar maar we 
kijken er heel pragmatisch naar.

Mevrouw Detert Oude Weme: Dank u wel, helder antwoord. 

Mevrouw Aalderink: Even een vraag richting wethouder Vleerbos over het faillissement van TNS en 
hoe het met de cliënten en de zorg is gewaarborgd. 

Wethouder Vleerbos: U krijgt deze week een raadsbriefje waarin we dat heel kort uitleggen. Het komt 
er in het kort op neer dat alle mensen die nu zorg ontvangen van TSN de mogelijkheid krijgen om over 
te stappen. We stellen voor om dat op twee logisch momenten te doen om er ook voor te zorgen dat 
de eigen bijdragen niet voor vervelende consequenties zorgt. De inwoners mogen zelf kiezen en wij 
gaan als gemeente en eigenlijk hebben ook de zorgaanbieders het toegezegd, trachten om zoveel 
mogelijk van de “koppeltjes” in stand te houden. Maar, dat is een beetje afhankelijk hoe zich dat de 
komende tijd dat gaat ontwikkelen. Maar u krijgt er deze week nog aanvullend bericht over. 

Agendapunt 15: Sluiting
De voorzitter: Dan verzoek ik u om met mij te gaan staan voor het lezen van het sluitgebed. De 
vergadering is gesloten. 

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 18 april 2016

De griffier, De voorzitter,
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers
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