
 

 

  
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 
gehouden op maandag 21 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. 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, 
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,  
 

Afwezig: Wethouder R.H. de Witte, mw. J. Aalderink-Büter  

 
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.  
 
Agendapunt 2: Vaststellen agenda 

De voorzitter: Vaststellen van de agenda. Kunt u zich vinden in deze agenda? Wilt u per se nog 
dingen bij? Niet. Dan is de agenda vastgesteld.  
 
Agendapunt 3: Mededelingen 

De voorzitter: Dan komen we nu toe aan de mededelingen. Ellen, jij hebt een mededeling.  
 
Mevrouw Veenhuis: Dank u wel, ik heb een korte mededeling en dat is dat ik vanaf eind april a.s. 
verlof heb aangevraagd voor 16 weken. 
 
De voorzitter: Mogen we ook weten waarom? 
 
Mevrouw Veenhuis: O, ja zeker sorry. Dat is wegens zwangerschap.  
 
De voorzitter: Dan twee mededelingen nog. Mevrouw Aalderink is afwezig want die is gisteren 
aangereden door een auto en heeft wat last. Het gaat op zich goed met haar maar vond zich niet goed 
in staat om hier vanavond te zitten. Ik hoop dat het snel beter gaat. Namens u allen gaat er een 
bloemetje naar haar toe. Daar gaat u ongetwijfeld mee akkoord. 
Verder is wethouder De Witte er niet want die moest vanmiddag toch weer halsoverkop met Pim naar 
Groningen. Daar hebben ze het heel erg moeilijk mee op dit moment dus vandaar dat hij er nu niet is. 
De heer Oude Luttikhuis komt als het goed is iets later.  
 
Agendapunt 4: Beleidsambities: De eerste stap naar het Raadsperspectief 2017 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 4, dat schiet op, dan zijn we al halverwege. Qua punten, 
niet qua tijd.  
 
Algemene beschouwingen fractie CDA. U hebt maximaal vijf minuten. Ik wil niet zeggen dat u de vijf 
minuten vol moet maken.  
 
De heer Busscher: Dank u voorzitter. Voorzitter, vanavond gaan we de beleidsambities behandelen. 
Het is een aftrap van de nieuwe planning & control-cyclus. Er worden richtinggevende uitspraken van 
de raad verwacht. We zijn nu een jaar bezig met de programmasturing, met daarin een viertal 
programma's waaronder programma Krachtige Kernen, Economische Kracht en Werk, omzien naar 



 

 

elkaar en Burger en Bestuur. Er staat voor ons als gemeente het komende jaar veel te doen. 
Allereerst hebben we vorige week een besluit genomen voor de bouw van een nieuwe sporthal bij het 
zwembad de Vlaskoel. Daarmee zou er ook een nieuwe invulling gegeven moeten worden voor de 
oude sporthallocatie De Verdegaalhal. Er zal dan ook een versterking voor het koopcentrum 
Tubbergen moeten komen. We willen nogmaals een impuls geven voor de woningbouw. We willen 
dan ook middelen beschikbaar stellen via de starterslening. Het platteland een impuls kan krijgen door 
snel internet via de aanleg van glasvezel zoals dat nu gestalte krijgt. En dat het zodoende meer 
mogelijkheden biedt voor bedrijven in het buitengebied. Schuur voor schuur kan daarbij een prima 
instrument zijn. Ondernemen, onderwijs en overheid zullen we moeten verbinden en versterken. Ook 
moeten we als gemeenteraad een voordracht doen voor het benoemen van een nieuwe burgemeester 
voor de gemeente Tubbergen. Daarnaast zal het vraagstuk omzien naar elkaar veel aandacht vragen.  
Armoede neemt toe, ook in Tubbergen. Dit vraagt ook veel van ons als gemeente. In 2016-2017 moet 
de uitwerking van Mijn Dorp 2030 gestalte krijgen. In verschillende kernen wordt er volop nagedacht 
over hoe hun dorp in 2030 eruit moet zien. Als CDA-fractie hebben we vanavond een tiental 
beleidsambities op papier gezet. Bij de verschillende thema's zullen we dieper ingaan op de materie 
en een toelichting geven op onze ambities. Een veranderende samenleving vraagt van de overheid 
ook veranderingen. Er wordt nog steeds gesproken over het functioneren van de overheid en dus ook 
van onze gemeente. Dit zal in de nabije toekomst ook blijven. Immers, de gemeentelijke overheid 
staat het dichtst bij de bewoners van onze gemeente. Alle inwoners hebben regelmatig te maken met 
de gemeente. Het CDA vindt dat de gemeentelijke organisaties voor de inwoners goed bereikbaar 
moeten zijn met een goede dienstverlening. De gemeente zorgt immers via een democratisch 
gekozen bestuur voor beleid en een goede uitvoering daarvan. Herkenbaar, benaderbaar en 
aanspreekbaar, dat is wat het CDA betreft van groot belang. En midden in die samenleving staan. 
Maar ook een plek waar dit samenkomt, het gemeentehuis. Door moderne technologie wordt de 
dienstverlening in toenemende mate geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Het CDA is echter van 
mening van met deze automatisering en digitalisering wel zorgvuldig moet worden omgegaan richting 
onze burgers. De gemeente is er voor iedereen. Niet alleen voor de geautomatiseerde en 
gedigitaliseerde, denk hiermee ook aan onze ouderen. Het gemeentehuis is ook een plaats waar 
besluiten worden genomen en waar het debat wordt gevoerd. En waar ook onderwerpen plaatsvinden 
en waar van mening kan worden verschild over tal van onderwerpen. Waar onze burgers een plek op 
de tribune hebben bij belangrijke onderwerpen die spelen in de samenleving. Zoals vorige week de 
sporthal, de Structuurvisie en het bestemmingsplan. Daar waar ruimte vrijkomt in het gemeentehuis 
kunnen wat ons betreft andere diensten in de gemeente worden gehuisvest. Het CDA wil een modern 
gemeentehuis waar zowel bestuurlijk als cultuur gehuisvest kan zijn. Een ontmoetingsplek waar iedere 
burger zich thuis voelt. Bij dezen wil ik hier de aftrap doen voor onze beleidsambities. Straks zullen we 
er nader op ingaan op de thema's.  
 
De voorzitter: Dank u wel. 
 
Algemene beschouwingen fractie GB/VVD 
 
Mevrouw Bekhuis: Beleidsambities 21 maart. De vanavond te behandelen ambities dienen als aftrap 
voor het raadsperspectief 2017. Een nieuw begin van de planning & control cyclus. GB/VVD houdt 
vast aan de doelstellingen van het coalitieakkoord, namelijk een solide en gezond financieel beleid. 
Daarom willen we deze aftrap graag gebruiken om constructief met andere fracties in debat te gaan. 
De democratische ontwikkelingen, zoals geschetst in cijfers en trends, geven duidelijk aan dat wij zeer 
alert moeten blijven om de leefbaarheid van onze gemeente op een gelijkblijvend niveau te houden. 
GB/VVD vindt de bereikbaarheid van onze gemeente zowel fysiek als digitaal van groot belang. 
Daarom blijven wij hameren op glasvezel of eventueel een alternatief voor alle inwoners van onze 
gemeente. Voor wat betreft ons wegennet zouden wij graag aandacht vragen voor verkeersdrempels. 
Zijn deze niet te hoog voor bijvoorbeeld de hulpdiensten? Een aspect dat ook direct te maken heeft 
met de veiligheid van onze inwoners. Dat Tubbergen ook dit jaar weer tot de veiligste gemeente van 
Nederland behoort, doet ons zeer deugd. Echter, GB/VVD hecht ook veel waarde aan de veiligheid 
van onze inwoners op het gebied van de openbare ruimte. Wij vragen ons onder andere af of 
bijvoorbeeld Wadi's en taluds niet een gevaar op kunnen leveren voor de allerkleinsten in onze 
samenleving. De ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein blijven wij nauwlettend volgen en vragen 
constant om monitoring. Het lijkt er op dit moment op dat de ingeslagen weg inmiddels bij de meeste 
inwoners bekend is. Dit betekent wel dat we de vinger aan de pols moeten houden vooral ook omdat 
het hier vaak om kwetsbare groepen mensen gaat. GB/VVD vindt het daarom ook van groot belang 
dat we dit goed blijven steunen. Daarom blijven we aandacht vragen voor passend vervoer maar ook 



 

 

de arbeidsparticipatie is van groot belang voor mensen die om welke reden ook al tussen de wal en 
het schip terecht zijn gekomen willen wij extra aandacht vragen om deze mensen waar mogelijk te 
ondersteunen. Verder hechten wij veel waarde aan duurzame ontwikkelingen. Zoals ons 
coalitieakkoord al aangeeft juichen wij duurzaamheidsinitiatieven toe. Hiertoe hebben wij een ambitie 
ingediend om zonder meerkosten binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie elektrisch rijden in 
te voeren. Mestverwerking is een onontbeerlijke innovatie die we graag willen steunen en dit om de 
agrarische ontwikkelingen binnen onze gemeente niet te belemmeren. De dienstverlening richting 
onze inwoners willen we graag betaalbaar houden. Vooral op het gebied van vergunningen, leges en 
regeldruk zouden wij graag opnieuw de aandacht vragen. Voor dit moment willen we het hier bij laten.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Algemene beschouwingen Dorpen Centraal 
De heer Oosterik: Ook dit jaar zijn er weer veel beleidsambities ingediend. Het is natuurlijk goed om te 
zien dat er veel ambities zijn voor onze gemeente. Tijdens het lezen kwamen wij tot de conclusie dat 
veel ambities een aanvulling zijn op het coalitieakkoord Wat moed dat moet of in lijn lagen met het 
reeds gevoerde beleid en ingediende moties. Een ambitie over elektrische auto’s, iets dat wij al eerder 
in de raad aangaven vinden wij bijvoorbeeld vernieuwend. Een ambitie om zich in te zetten voor de 
laatste 2,5% van het buitengebied dat nog geen glasvezel heeft waarvoor een motie is ingediend zegt 
ons vanuit dat oogpunt  iets minder.  We hebben besloten om in deze algemene beschouwingen niet 
teveel uit te weiden over de verschillende ingediende voorstellen. We kunnen ons vinden in meerdere 
ingediende ambities en zullen enkele ondersteunen en anderen weer niet. We willen ons vanavond 
met name richten op het vaststellen van de verschillende ambities en zo kijken waar we met elkaar 
aan gaan werken. Dit is een proces die wij van harte ondersteunen en we zullen ons dan ook samen 
met de andere partijen hier voor inzetten.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Algemene beschouwingen fractie PvdA 
 
De heer Wessels: Vorig jaar hebben we voor het eerst gewerkt met het raadsperspectief waarvoor we 
onze beleidsambities konden indienen. Het was nog wat onwennig toen en het totale aantal ambities 
kwam op zesentwintig. Vanavond worden de nieuwe ambities ingediend voor 2017 en het zijn er nu 
wel dertig. Tien voor het CDA, veertien voor GB/VVD, vier voor Dorpen Centraal en twee voor de 
PvdA. Inderdaad, er lijkt een relatie te zijn tussen het aantal ambities en het aantal raadszetels. 
Opvallend vind ik verder dat er nog al wat ambities zijn van de coalitiepartijen, vierentwintig in totaal. 
Veel gaat over bestaand beleid dat al wordt gevoerd, of beleid dat in elk geval in het coalitieakkoord 
reeds aangekondigd is. Het lijkt er op dat men de wijze waarop het college deze zaken aanpakt als 
onvoldoende beoordeelt of dat men weinig vertrouwen heeft in de wijze waarop deze zaken in de 
toekomst nog zullen worden opgepakt. De samenstelling van deze raad is bijzonder. Wat mij betreft 
ook een beetje bizar. Ik ken zo geen gemeenteraden in onze directie omgeving waar sprake is van 
een absolute meerderheid van één partij. Dat betekent voor vanavond dan ook dat naast alle CDA-
ambities die automatisch het allemaal zullen halen alleen die ambities het zullen halen die door het 
CDA worden gesteund. Getalsmatig is het voor ons als kleine partij dan ook best moeilijk om oppositie 
te voeren op deze manier. Ten aanzien van de financiën hebben we maar één opmerking en dat is dat 
we nog steeds zorg hebben over het sociale domein omdat we daar nog steeds te maken hebben met 
open einden. We hebben als kleine fractie alle ambities goed tegen het licht gehouden en zullen ze 
inhoudelijk van commentaar voorzien vanavond. We gaan ervan uit de ambities die vanavond zullen 
worden vastgesteld en afgetikt, ik schat in rond 22.00 uur, in de komende maanden door het college 
op waarde zullen worden geschat en waar mogelijk zullen worden meegenomen in de begroting voor 
2017. Die we dan in november weer van commentaar zullen voorzien. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dat betekent dat we nu toekomen aan de toelichting op de ambities zelf. U hoeft niet de 
complete ambities helemaal voor te lezen want die heeft iedereen. Het gaat er echt toe om een 
toelichting te geven. Iets dat u toch nog even onder de aandacht wil brengen. Dat is denk ik waar het 
om gaat. We mogen ervan uitgaan, dat hebt u ook zojuist gehoord bij de algemene beschouwingen 
dat iedereen ook de ambities van de anderen goed heeft gelezen. Dus als u zich daartoe wilt 
beperken dan denk ik dat wij efficiënt kunnen vergaderen. Maar ook dat de ambities duidelijk voor het 



 

 

voetlicht kunnen worden gebracht over wat we daar precies mee bedoelen. Het is net al gezegd dat 
sommige zullen lijken op bestaand beleid. Daar waar u dat niet bedoelde dan vooral aangeven waar 
het afwijkt of waar versnelling nodig is of wat dan ook. Dat is van te voren aan u gevraagd maar ik wil 
er toch nog even aandacht voor vragen. We gaan de ambities per programma en per thema 
doornemen. Dus dat betekent dat ik dat zal doen in de volgorde zoals het hier op het grote vel staat. Ik 
maakte net de vergissing we gaan het om en om doen. Maar dat is niet praktisch want dan denk ik dat 
we er misschien eentje vergeten of dat we bewust iets omdraaien. Dat is niet de bedoeling. We doen 
het gewoon in de volgorde zoals die er staat. Akkoord. 
 
Dan gaan we beginnen met het programma Krachtige kernen, wonen en vastgoed. Het woord is aan 
het CDA die ambitie nummer 1 heeft ingediend. 
 
Mevrouw Berning: Ambitie 1: De starterslening. In het kort: het CDA wil koopwoningen bereikbaar 
houden voor starters en we willen dan ook graag dat de startersregeling gecontinueerd wordt. De rest 
staat in het voorstel.  
 
De voorzitter: Dat is kort en krachtig. Als er niet meer nodig is dan hoeft u ook niet meer te zeggen 
want de rest staat er inderdaad.  
 
De heer Wessels: Dank u wel, even een vraag hierover. Natuurlijk staan we er positief tegenover maar 
ik lees dat het rijk en de provincie niet zeker weten of ze nu bijdragen. Dat betekent dat als zij dat niet 
doen dat het CDA vindt dat we het gewoon zelf moeten betalen? 
 
Mevrouw Berning: Ja, dat klopt. Wel betalen, het is een lening. Uiteindelijk stroomt het weer terug naar 
de gemeente. Wij vinden wel dat het dusdanig meerwaarde heeft dat we het voort zouden moeten 
zetten.  
 
De heer Wessels: Ik deel dat. Ik vind alleen de € 200.000,00 voor zes burgers in dit dorp wel heel veel 
geld.  
 
Mevrouw Berning: Het is € 200.000,00. Het is niet specifiek voor zes aanvragen maar de gemiddelde 
aanvraag zit tussen de € 35.000,00 - € 30.000,00. Het kan meer zijn, minder eigenlijk niet.  
 
Mevrouw Bekhuis: Ik had hetzelfde. Die € 200.000,00. Wat is de financiële consequentie daarvan? U 
gaat ervan uit dat het allemaal ook weer terugkomt? 
 
Mevrouw Berning: Ja. Die regeling loopt via het SVN. In principe is het gewoon een lening. Een 
tweede hypotheek bovenop de bestaande hypotheek. Uiteindelijk komen die gelden weer terug. 
 
Mevrouw Bekhuis: Dit is voor zes aanvragen maar wat als nu het aantal aanvragen stijgt? 
 
Mevrouw Berning: Ik denk dat we het dan nader moeten bekijken. Ik kan de cijfers wel even geven. Ik 
heb de getallen opgevraagd. Het zijn er gemiddeld zes per jaar, daar komt het op uit. Volgens mij zou 
€ 200.000,00 dan genoeg moeten zijn. Mocht het niet voldoende zijn dan kijk ik naar de wethouder 
maar dan denk ik dat we later nog een keer een beslissing over moeten nemen.  
 
Mevrouw Bekhuis: Nu heb ik nog een andere vraag. We hebben er ook een raadsbrief over gehad. De 
provincie heeft ook een brede motie hierin aangenomen. Lopen we daar nu niet een beetje op 
vooruit? Dat is meer een vraag aan de wethouder.  
 
Mevrouw Berning: Vanuit Dinkelland en Tubbergen is er een brief gegaan inderdaad. Ik weet niet of ik 
er op moet reageren trouwens, of dat handig is. Maar goed, mocht het nu niet blijken, het mooiste is 
als Overijssel er ook aan meedraagt. Ik denk dat we Dinkelland en Tubbergen dit goed hebben 
aangegeven middels de brief. Mocht dat niet zo zijn dan willen we toch graag dat dit voortgezet wordt.  
 
De voorzitter: Hebt u voldoende voor uw beraadslaging straks. Nog anderen? 
Dan ga ik naar ambitie nummer 2: woningbouw in de dorpen GB/VVD. Wie namens u? 
 
De heer Plegt: Dank u wel voorzitter, ik zal het ook proberen kort te houden. We zien dat we ons als 
gemeente vooral inzetten op het particulier initiatief. Dat is wat ons betreft ook een prima ontwikkeling. 



 

 

Alleen daar waar het particulier initiatief niet van de grond komt en daar waar wij zien dat in de dorpen 
woningbouw niet van de grond komt willen wij graag dat de gemeente daar de handschoen oppakt om 
reden van leefbaarheid. Dit is zo een methode waarin wij heel eenvoudig leefbaarheid creëren. Jonge 
gezinnen kunnen zich vestigen in de dorpen, ze krijgen kinderen, bezoeken scholen en maken gebruik 
van voorzieningen enzovoort. Wat ons betreft is de woningbouwmogelijkheid van levensbelang voor 
dorpen. Vandaar dat wij graag willen dat wij als gemeente de handschoen oppakken in alle plannen 
waar het particulier initiatief niet tot woningbouw leidt in het dorp.  
Bij de kosten staat nader te bepalen maar eigenlijk moest daar staan: dit kost geen geld als je dit op 
een goede en solide manier doet houd je er in beginsel zelfs een paar centen aan over. Dat heeft het 
verleden ons geleerd.  
 
Mevrouw Kemperink: Ja ik heb een vraag. U zegt als particulier initiatief niet tot woningbouw leidt, 
waarom zou het dan wel tot woningbouw leiden op het moment dat de gemeente het oppakt. Wij zijn 
voor woningen. Maar ik probeer even te zoeken waarom het dan wel zou lukken.  
 
De heer Plegt: Dat lijkt me heel eenvoudig. Als er geen initiatief van de grond komt dan zou je als 
gemeente kunnen overwegen om een locatie aan te kopen, dit te ontwikkelen en uit te geven als 
bouwkavel voor woningbouw. 
 
Mevrouw Kemperink: Oké maar ik probeer een voorbeeld te vinden van hoe initiatieven van de grond 
komen. Ik denk dat mensen die willen bouwen op zich heel aardig bij de gemeente terecht zouden 
kunnen. Wat zouden reden zijn, ik probeer echt naar de reden te zoeken. Waarom zou een initiatief 
niet van de grond komen en waarom als de gemeente het doet wel? 
 
De heer Plegt: Dat vind ik lastig om te beantwoorden. Waarom een initiatief niet van de grond komt? 
Als een particulier initiatief niet van de grond komt dan zal het vaak zijn om hetzij het risico te groot is 
hetzij dat er niets aan te verdienen valt. Als het anders is dan pakken particuliere partijen het meestal 
wel op. Als voorbeeld Manderveen. Als we daar als gemeente niet de handschoen zouden oppakken, 
er is wel een particulier initiatief maar daarnaast zou je als gemeente daar wel met een schuin oog 
moeten toekijken of daar een continu aanbod is van bouwkavels. Dat is dan wat u graag wilt. 
Fleringen is ook zo een voorbeeld. Daar komt niet vanzelf iets van de grond.  
 
Mevrouw Kemperink: Maar als je als gemeente aan zou geven dat je open staat voor het feit dat 
gebouwd kan worden in een van die dorpen, of elk dorp. Schijnbaar is het niet voldoende want daar 
komen de initiatieven niet van de grond. Ik vraag me af wat echt het verschil is. Als iemand echt een 
woning wil dan neem ik aan dat hij iets gaat aanvragen.  
 
De heer Plegt: Het verschil is wel bouwen of niet bouwen. Dat is verschil. Als niemand het doet, ik kan 
het niet duidelijker zeggen dan ik nu zeg. Als particuliere partijen het niet oppakken zal je als 
gemeente jezelf aan de lat moeten zetten om een woningbouwmogelijkheid in het dorp te creëren.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Volgens mij gaat het niet over een woning, het gaat over meerdere 
woningen die bijvoorbeeld een makelaar initieert. Dat is een initiatief. Niet de ene woning maar een 
totaal aan woningen, de hele straat.  
 
De voorzitter: Ik denk dat mevrouw Kemperink bedoelt: op het moment dat een particulier het een te 
groot risico vindt moet dus eigenlijk de gemeente dat risico maar op zich nemen. Dat is eigenlijk wat u 
zegt.  
 
Mevrouw Kemperink: Nee mijn vraag was mensen die in een bepaald dorp willen wonen, gaan neem 
ik aan aanvraag doen bij de gemeente of ze ergens een bouwkavel kunnen krijgen. Dus dan lijkt het 
mij dat wij wel mogelijkheden bieden voor de burgers. Dus daarom vraag ik me af of dit zo nodig is. 
Dat is de enige vraag.  
 
De heer Plegt: Ik denk dat het heel goed is om aan te geven dat we gewoon in sommige plaatsen acht 
jaar hebben gewacht op bouwkavels en dat willen we niet weer meemaken. Niet in Albergen, niet in 
Geesteren, nergens. Dat is de reden dat wij zeggen als 70% van de kavels is uitgegeven moet het 
volgende plan zijn opgestart, dan wel in gereedheid worden gebracht. Daarmee voorkomen we dat we 
in de toekomst niet weer in dat soort hiaten vallen. Er is heel veel actie opgezet de laatste jaren, het is 
goed om dat ook vol te houden. Albergen gaat goed met de woningbouw op dit moment in Plan 



 

 

Hutten. Daar is op zes kavels na alles verkocht. Dan wordt het tijd dat we aan de slag gaan. Als niet 
de particulier het doen, dan doet de gemeente. Dat is de insteek.  
 
De heer Busscher: We zien nu dat in bijna elke kern gebouwd kan worden. In elke kern ligt een 
bestemmingsplan. We hebben altijd gehanteerd dat 90% van de kavels verkocht dient te worden 
voordat we een ander pand gaan ontwikkelen. Volgens mij roept GB/VVD nu 70%. De afgelopen twee 
jaar is volop gebouwd en dat er een planontwikkeling komt wanneer een ouder plan voor 70% bezit is 
of verkocht zou het een goed instrument kunnen zijn. 
 
De heer Plegt: Het is goed om te weten dat we twee plaatsen hebben waar we nu op dit moment 
aandacht voor vragen. Dat is Albergen en Geesteren. Mijnheer Volmerink knikte al enigszins 
instemmend zag ik, het is zaak om daarbij actie te plaatsen.  
 
De voorzitter: Voldoende vragen vanuit de raad. Ik geef even het college over dit thema de 
gelegenheid om eventueel een aanvullende vraag te stellen. Ik zal het straks overigens doen per 
ambitie. Zijn er vanuit het college nog vragen over? U hoeft er geen mening over te geven maar een 
vraag. 
 
Wethouder Volmerink: U vraagt dus eigenlijk gewoon heel actief aan ons om per dorp de goede 
dingen te doen, afhankelijk van de doelgroep en of het de ene keer 70% is of 90%, zo proef ik de 
vraag. Mag ik het zo interpreteren? 
 
De voorzitter: Ik kijk naar de heer Plegt. Ja. Oké. Dat is het dan ga ik nu door naar het thema Mobiliteit 
en Bestendigheid. Het woord is aan het CDA, de heer Weerink. 
 
De heer Weerink: Beter onderhoud voor de wegen in het buitengebied. Dat is al eens aan de orde 
geweest. Daar blijven we aandacht voor houden tot er uitvoering aan is gegeven. Daarnaast de 
aandacht voor de bereikbaarheid naar de snelwegen en de grote steden. Onze dorpskern willen we 
graag aantrekkelijk houden voor de mensen die er wonen. De meeste mensen die er wonen die 
werken buiten de gemeente Tubbergen. Het is belangrijk dat we aantrekkelijk blijven om te wonen. We 
moeten goede verbindingen hebben naar ons werk toe. Het werk waar we over de snelweg naar de 
grote steden gaan. We willen graag aandacht voor de bereikbaarheid naar snelwegen. We willen 
graag dat dit ook eventueel buiten onze gemeente wordt opgepakt met andere bestuurders. 
 
De voorzitter: Vragen van andere fracties? Geen. Vanuit het college, niet. Dan ga ik naar ambitie 
nummer 4: GB/VVD. 
 
De heer Ophof. We lezen maar al te vaak dat we duurzaamheidsinitiatieven toejuichen. En dan 
roepen we raadsbreed dus wat dat betreft is dat niet bijzonder. Maar, wij denken als fractie dat het nu 
een keer tijd is om het voortouw te nemen binnen dit huis en ook te laten zien dat we echt in willen 
steken dat we er ook daadwerkelijk zelf mee aan de slag gaan. Vandaar dit voorstel. Ik hoef het niet 
helemaal voor te lezen maar ik denk dat het goed is dat er laadpalen komen. Dan moeten we 
vervolgens ook kijken binnen het ambtelijke en bestuurlijk apparaat om twee elektrische auto's echt te 
plaatsen en daar gebruik van te maken. Ons lijkt dat het kostenneutraal kan verlopen want we weten 
dat er allerlei vergoedingen lopen om heen en weer te reizen. Het zou een mooi initiatief zijn dat wij 
graag hier in willen brengen.  
 
De voorzitter: Nog vragen vanuit andere fracties? 
 
De heer Busscher: Even een vraag. Het ging over kostenneutraal. Wat bedoelt u daarmee? 
 
De heer Ophof: Om het maar even heel praktisch te maken, we kennen een onkostenvergoeding van 
€ 0,37 per kilometer. Daar is ook een stukje van belast. Het lijkt ons dat we binnen de ambtelijke en 
bestuurlijke organisatie die we kennen, en mogelijk ook vrijwilligers uit onze gemeente, zou je daar 
leuke dingen mee kunnen doen. Ik weet dat het in de pijplijn zit want er is natuurlijk al eens over 
gesproken. We zien zo een initiatief graag uitgewerkt. En dan kostenneutraal, dat klopt. Want hij moet 
wel worden gebruikt. We hebben het voorbeeld Fleringen wel met de elektrische auto waar de auto 
helaas te vaak stil staat, dat mag in onze omgeving dan niet gebeuren.  
 
De voorzitter: Vragen vanuit andere fracties nog? Vanuit het college? 



 

 

 
Mevrouw Reinerink: Hebben wij nu een zogenaamde 'auto van de zaak'?  
 
De voorzitter: Er zijn een paar dienstauto's voor met name handhavers die ook voor ander doeleinden 
worden gebruikt. Het is niet zo dat wij een personenauto,  ja, wel dat is er wel. We hebben drie Upjes. 
Ik vergis me al weer, ja drie Upjes.  
 
De heer Ophof: Voor alle duidelijkheid, we doen die dingen wel op een natuurlijk moment. We gaan 
niet desinvesteren en dat soort zaken.  
 
De voorzitter: Je kunt ze altijd verkopen, de Upjes zijn niet waardeloos. 
 
De heer Ophof: Nu dan hebt u al weer een idee, daar ga ik graag in mee als dat zo is. 
 
De voorzitter: Goed, ik ga graag naar ambitie 5: Heroverwegen van verkeersdrempels. GB/VVD. 
 
De heer Hannink: Heroverwegen verkeersdrempels. De bedoeling is dat wanneer de weg wordt 
heringericht en groot onderhoud plaatsvindt om dan in kaart te brengen of het nog wenselijk is of niet 
wenselijk, was het nodig of niet nodig. Is het misschien beter om een chicane aan te leggen of is het 
wellicht mogelijk om een ander type drempel aan te brengen waardoor verkeersgebruikers er minder 
last van hebben. Maar niet alleen verkeersgebruikers, al hoewel de andere zijn ook 
verkeersgebruikers, of te wel de hulpdiensten. Afgelopen week ben ik bij Ambulance-oost op bezoek 
geweest, dan merk je toch dat ze daar heel veel moeite mee hebben. Dan kun je de afweging maken 
wat het meest erge is: wie het meest te laat komt of dat een ambulance is of een andere auto die per 
ongeluk dan iemand aan gaan rijden. Desalniettemin, veel weggebruikers hebben er last van. Maar 
ook andersoortige bedrijven met groot materieel die daar toch fikse schades aan rijden. Dat maakt 
voor ons dat het wenselijk is om die te gaan heroverwegen. En wel, dat is net ook gezegd, op een 
natuurlijk moment.  
 
De voorzitter: Vragen vanuit de andere fracties? 
 
De heer Booijink: U zegt dat u inzichtelijk wilt krijgen waar en wanneer het onderhoud. Betekent dit dat 
we als raad in principe moeten gaan afwegen? Hoe wordt hierover gedacht.  
 
De heer Hannink: Wat ons betreft hoeven niet direct inzichtelijk te hebben wanneer. Maar zoals zojuist 
aangegeven staat het ook verwoord in de beleidsambitie. Op het moment dat de keuze wordt gemaakt 
is het wat ons betreft wanneer er groot onderhoud plaatsvindt. Dus wat dit betreft hoeven er ook geen 
extra kosten aan te zitten. Vandaar dat natuurlijke moment. 
 
De heer Booijink: Nee, oké maar het is niet zo dat bij het plegen van onderhoud wij als raad een 
oordeel moeten vellen wel of geen vluchtheuvel. Dat laten we toch binnen het gemeentehuis liggen. 
 
De heer Hannink: We gaan ervan uit dat er voldoende expertise en kennis is en dat er goed over 
nagedacht kan worden, waar en hoe. 
 
Mevrouw Kemperink: De drempels zijn gelegd voor de veiligheid. Zeker met de 30km-zone in de 
bebouwde kom. Daar zijn soms ook hele hoge drempels, wat mij betreft mogen ze ook wel lager. Hoe 
ga je dan de keuze maken waar ze dan nog handig zijn en waar niet. Kijk op wegen waar fietspaden 
naast liggen, dan kunnen wij ons wel voorstellen dat ze daar niet meer zoveel nut hebben. Maar zeker 
in het centrum en bedoelt u specifiek het centrumgebied, dat daar ook iets aan gedaan moet worden? 
Of heeft het meer te maken met buitengebieden of is daar geen onderscheid tussen.  
 
De heer Hannink: U haalt een prachtig voorbeeld aan dat wij ook kennen. Wat ons betreft mag ook 
binnen de kernen op het moment dat het groot onderhoud plaatsvindt ook die heroverweging 
plaatsvinden. Maar, we splitsen ons meer toe op het buitengebied wat dat betreft.  
 
De heer Wessels: Ik heb in de voorbereiding veel gelezen over het coalitieakkoord: wat moed dat 
moet. Daar staat duidelijk in: er is in de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in verkeersveiligheid en 
mobiliteit. Wat we bereikt hebben willen we graag in stand houden. Het terugdringen van het aantal 
verkeersslachtoffers blijft voor ons prioriteit houden. Speerpunt is de veiligheid van kwetsbare 



 

 

verkeersdeelnemers zoals fietsers, ouderen en gehandicapten. Kortom, ik begrijp niet zo goed waar 
deze vraag vandaan komt. 
 
De heer Hannink: Mijnheer Wessels, dat hebt u prima gelezen. Ook hiermee geven we invulling aan 
die wens die u zojuist uitte vanuit het coalitieakkoord. Daar willen we zeker geen afbreuk aan doen. 
Zeker niet. Maar zoals gezegd, vorige week zijn we bij de Ambulance-oost op bezoek geweest. Dan 
merk je dat ze er heel veel moeite en last mee hebben en ook specifieke voorbeelden daarvan 
aanhaalden. Op het moment dat ze er naar toe moeten kun je een ding met zeker het vaststellen 
namelijk dat het langer duurt dan wanneer de drempels er niet waren of in een andere vorm zoals een 
chicane in plaats van een drempel. 
 
De heer Wessels: Je zou net zo goed kunnen zeggen dat als de ambulance niet afremt en met volle 
vaart doorgaat dat de veiligheid van anderen ook weer meer gevaar loopt. Ik blijf ervan overtuigd dat 
verkeersdrempels er zijn in het belang van de veiligheid van onze burgers en ik vind het vreemd dat 
nu we net klaar zijn met alle drempels dat we nu de eerste al weer willen afbreken.  
 
De heer Hannink: De veiligheid staat even hoog in het vaandel als bij u. We hebben ook zeker niet 
gezegd dat alle drempels weg moeten. Daar doen we geen oproep toe. We hebben het alleen over 
een heroverweging. Daarnaast kun je ook denken aan andersoortige drempels als we in den lande 
ook zien, die op basis van gewicht dat er op komt eventueel in de grond zakt. En daardoor minder 
overlast veroorzaakt. Ook dat behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden. Als een ambulance 
ergens met spoed naar toe moet is deze voorzien van zwaailichten en sirenes. De meesten merken 
dat wel op. 
 
De voorzitter: Nog vragen vanuit de fracties. 
 
De heer Stamsnieder: Als we het ook hebben over drempels binnen de bebouwde kom. Als ik dan 
denk aan rolstoelgebruikers, die zijn juist blij met de drempels want dit zijn voor hen de veilige 
oversteekplaatsen. Dus als we hiermee instemmen en we gaan het bekijken dan zal er ook gekeken 
moeten worden hoe we dan weer veilige oversteekplaatsen creëren voor gehandicapten. Mensen met 
rolstoelen, rollators, ouderen en dergelijke. Daarvoor zijn de drempels misschien destijds wel niet 
aangelegd maar het is een hele gelukkige bijkomstigheid dat ze er zijn en daardoor de mensen veilig 
van het een naar het ander kunnen. Er moet wel meer naar gekeken worden. Het is maar even een 
drempel weghalen maar hoe zorgen we ervoor dat deze mensen weer veilig van de ene kant naar de 
andere kunnen zonder dat ze daar heel ver voor moeten omlopen. Je kunt wel zeggen, een paar 
honderd meter verderop kunnen ze veilig oversteken maar ook rolstoelgebruikers willen graag veilig 
oversteken bij een zo dicht mogelijke plek.  
 
De heer Hannink: Prima dat ook de rolstoelgebruikers in de positieve zin het neveneffect ervaren. Wat 
mij betreft mag deze beleidsregel hierbij in worden opgenomen. We willen zeker hen geen schade 
gaan berokkenen.  
 
De voorzitter: Vanuit het college nog een vraag? 
 
Wethouder Volmerink : Dus met name de acceptatie bij hulpverleners en loonwerkers. Hoe gaan we 
om met onze ouderen, richting de burgers die de drempels juist wel willen hebben. Hoe moet ik dat 
inschatten? Wanneer wordt de afweging gemaakt want er zijn burgers die de drempels wel willen 
hebben. Een groepje of niet, hoe moet ik die afweging zien straks? 
 
De heer Hannink: Zoals net al gezegd gaan we uit van de expertise die hier in huis aanwezig is. De 
beleidsregels van de heer Stamsnieder mag er wat mij betreft bij in. Zodat we rekening kunnen 
houden met de gehandicapten. Je zou ook in de heroverweging kunnen kijken welke wegen in 
bepaalde kernen je ze juist niet wilt om de toegang tot die kernen zo goed mogelijk te houden zonder 
de drempels. Dus ja, we hebben dit niet specifiek opgeschreven hoe we exact willen omdat het 
gewoon wat lastig is. Het blijft maatwerk. Daarom hebben we het zo globaal opgeschreven. Maar hoe 
je het ook wendt of keert, ja ook loonwerkers die ervaren de nodige last maar ook grote transporteurs 
ervaren ook gewoon last. Ook die hebben er mee te maken dat alle wegen er mee bezaaid zijn 
waardoor ze juist grote schades oplopen.  
 
De voorzitter: Voldoende over dit punt? 



 

 

 
Mevrouw Kemperink: Vorig jaar hebben we een ambitie ingediend over betere bereikbaarheid, met 
name voor toegangswegen. Zou het een optie zijn om in deze ambitie een besluit te nemen over 
toegangswegen buiten de bebouwde kom in plaats van de bebouwde kom er in mee te nemen. Omdat 
in de bebouwde kom veiligheid ook wel een heel belangrijk item is. Bij toegangswegen ligt ook heel 
vaak het fietspad. Misschien zou de ambitie beter daar op toegespitst kunnen worden.  
 
De heer Hannink: Zoals zojuist gezegd: we willen eigenlijk geen concessies doen aan veiligheid maar 
je moet op een gegeven moment wel afwegingen maken. Het is ook geen optie om alle wegen vol te 
zetten met drempels. Je zit constant in een spagaat en moet je een afweging maken wat het meest 
verstandige en handige is zodat we overal invulling aan kunnen. Zoals gezegd en zoals u zelf ook al 
aangaf, ook binnen de bebouwde kom liggen er drempels die we graag liever anders ingericht zouden 
willen hebben. Ook die kunnen we volledig op maat maken. Wat ons betreft mag hij daarom zo breed 
mogelijk aanvaard worden. Dus zowel van buiten als binnen de kern.  
 
De voorzitter: Hiermee voldoende beantwoord? Dan ga ik naar ambitie 6: Afval. GB/VVD. 
 
De heer Plegt: Het is kort verwoord, ik kan het ook heel kort houden. Wat ons betreft, er is al een 
frequentie van restval. Dat is nu eens in de twee weken. Ik heb in het verleden al eens gezegd, 
misschien kan het wel eens in de vier weken. De eerste ervaringen, in de eigen omgeving, privé, die 
ton komt helemaal niet vol bij eens in de twee weken. Zelfs misschien niet eens na vier weken. Dus 
die frequentie mag wat ons betreft naar beneden. Het voordeel daarvan, anders dan andere 
voorstellen die ons hier hebben bereikt vanuit het college, zou het voordeel wat ons betreft 
rechtstreeks moeten worden teruggelegd bij de burger. Opnieuw gaat het niet over de kosten maar 
over een voordeel voor de burger.  
 
De voorzitter: Dus het woordje 'nader te bepalen' moet gewoon worden doorgestreept en dan 
kostenneutraal. Voor ons althans.  
 
Mevrouw Berning: Een kleine aanvulling. In het afgelopen jaar, in het vastgesteld afvalbeleidsplan, 
hebben we ook aangegeven dat de inzamelfrequentie eventueel omlaag gaat. Of in ieder geval dat we 
het met betrekking tot de evaluatie meenemen of deze omlaag gaat. Daar kunnen we ons in vinden, 
dat mag duidelijk zijn. Misschien dat de evaluatie iets naar voren kan. We hebben toen vastgesteld dat 
we het bij de evaluatie mee zouden nemen. Dat zou nog kunnen omdat het in principe al bestaand 
beleid is. Is het helder? 
 
De heer Plegt: Ik snap het punt wel maar soms zijn de dingen zo logisch dat je daar eigenlijk geen 
evaluatie bij nodig hebt. Je merkt gewoon niet alleen in je eigen kring maar gewoon als je om je heen 
vraagt, komt de grijze ton vol? Dat sommige mensen zeggen waarschijnlijk hebben we de ton vier 
keer per jaar aan de straat staan. Dat wijst hier gelijk al uit. Op basis daarvan zijn wij al wel zover dat 
wij durven aangeven dat het niet meer geëvalueerd hoeft te worden. Dat zeg je niet snel, dat realiseer 
ik me. Het hoeft wat ons betreft niet geëvalueerd te worden, er hoeven geen kosten te worden 
gemaakt. Laten we het gewoon terugbrengen naar eens in de vier weken en het voordeel dat we 
daarmee behalen laten we dat een-op-een terugleggen bij de burger.  
 
De voorzitter: Nog anderen? Vanuit het college geen. Dan mag ik door naar ambitie nummer 7: 
Duurzaamheid gemeentehuis. GB/VVD. 
 
De heer Ophof: Je wilt gaan voor duurzaamheid en in het meest optimale. We menen toch hier even 
de vinger bij te moeten leggen want we hebben een duurzaamheidsnota en die duurzaamheidsnota 
praat over onze gemeentelijke gebouwen en het energieneutraal maken. Daar is op zich niets mis 
mee maar als de functie van een gebouw zou veranderen, dat geldt voor alle gemeentelijke 
gebouwen. We hebben hier het gemeentehuis genoemd maar als we zien dat daar in de nabije 
toekomst een verandering plaatsvindt dan lijkt het ons handig om het nog even uit te stellen en daar 
niet gelijk mee aan de slag te gaan .We weten maar al te goed dat installaties worden aangepast 
ectetera. Als je dan een paar jaar later weer het hele gebouw op zijn kop zet is de investering voor 
niets geweest. Vandaar dat wij zeggen: als we het gemeentehuis gaan aanpassen aan gebruikers 
laten we dan nog even de tijd nemen om daar ons goed op te beraden. Dat geldt uiteraard ook voor 
andere gemeentelijke gebouwen. Ik weet dat we hiermee binnenkort aan de slag willen. Dus dan lijkt 
het ons handig om daar even op voor te sorteren. 



 

 

 
De voorzitter: Vragen vanuit de andere fracties. 
 
De heer Weerink: Het kan ook zijn dat in delen van het gemeentehuis de bestaande functies 
behouden blijven en dat andere delen misschien een nieuwe functie krijgen. Wilt u het dan ook in 
delen omturnen. 
 
De heer Ophof: Ik ga er niet zo spannend over doen mijnheer Weerink. Ik weet dat een gebouw vele 
vleugels kent. Op het moment dat we duidelijk hebben hoe we het benutten is er verder niets op 
tegen. Dan is het goed om daar op in te spelen. Maar op voorhand horen we zoveel fraaie berichten 
over de inrichting van het gemeentehuis waar iedereen zich toch wel druk om maakt. En wat er 
allemaal wel niet in zou kunnen. Ik stel voor een pas op de plaats te maken en ons daar goed op te 
beraden. Als u denkt dat er een vleugel is die dat al wel aankan. Het gemeentehuis is al 50% 
energieneutraal door de aanwezige zonnepanelen. Maar de volgende stap is natuurlijk niet 
uitgesloten. 
 
De voorzitter: Voldoende.  
 
De heer Busscher: Het oppimpen van energielabel B. Waren er plannen om dit te doen? In mijn 
inleiding noemde ik ook het gemeentehuis, kulturhus, we blijven nog wel in ons gemeentehuis, daar 
ga ik vanuit. Wat gaat het kosten als we dit moeten oppimpen, zoals de heer Ophof zegt. Kan de 
wethouder daar misschien iets op zeggen. 
 
Wethouder Vleerbos: In ons duurzaamheidsstuk dat we in oktober jl. in de raad hebben gehad 
stonden twaalf ambities en een van de twaalf was gemeentelijke gebouwen verduurzamen. 
Waaronder het gemeentehuis naar label B. Ik snap de opdracht. Ik neem ook aan dat u ook begrijpt 
dat mochten er veel kosten zitten in de terugverdientijd, dan zult u mij daar vanzelfsprekend mee te 
zien terugkomen. Maar, ik snap de opmerking. De opdracht ligt er dus wel, we zijn nu aan het kijken.  
 
De heer Ophof: Voor alle duidelijkheid, label B is niet energieneutraal. Label B kan zelfs zijn dat het 
gemeentehuis duurder uit is dan een gemeentehuis dat geen label B heeft. Dat ligt aan de installatie 
hoe die functioneren. Ik ken gemeentehuizen met energielabel B die meer kosten als het huidige 
gemeentehuis in Tubbergen.  
 
De voorzitter: Voldoende over dit punt? Nog meer vragen vanuit het college? Niet. 
Dan ambitie 8: Watersysteem. GB/VVD 
 
De heer Hannink: Zoals ook gespreven in de beleidsambitie zijn we benaderd door een aantal 
mensen dat toch aangeeft zorgen te hebben over een aantal watersystemen maar ook wadi's waar 
lang en veel water staat. Het heeft een aantrekkingskracht voor kleine kinderen vandaar dat we er 
aandacht voor vragen. We kennen ook een aantal beken, zoals hier op de nieuwbouw in Tubbergen 
waar die door de nieuwe en oude bouw tussendoor loopt. Ze hebben ons al eerder gevraagd actie te 
ondernemen. Ze spelen er allemaal in, het lijkt allemaal leuk en aardig maar toch willen we geen 
ongelukken.  
 
De voorzitter: Vragen? 
 
De heer Wessels: Natuurlijk wil niemand ongelukken, dat staat voor ons allemaal als een paal boven 
water. Ik ga ervan uit dat de meeste kinderen tussen hun vierde en zesde jaar een zwemdiploma 
halen. Dus we hebben het vooral over de groep van nul tot vier waar ik er voor het gemak even van uit 
ga dat de kinderen van nul, een en twee nog redelijk thuis zijn. We hebben het over een kleine groep 
kinderen die mogelijk gevaar loopt. Ik wil in alle openheid een vraag stellen: In hoeverre moeten wij 
gewoon tegen de ouders zeggen dat ze erg goed op hun kinderen moeten letten en in hoeverre 
moeten wij als gemeente zeggen: we gaan grote hekken plaatsen om gevaarlijke plekken. Er zijn 
meer waterrijke plaatsen in ons land. Ik kan me niet voorstellen dat we alles af kunnen hekken zodat 
er geen ongelukken kunnen gebeuren. Daarbij blijft mijn eerste regel nog steeds van belang, we willen 
geen ongelukken maar ik vraag me wel af of we alle risicoplekken binnen onze gemeente moeten 
gaan afhekken. 
 



 

 

De heer Hannink: We zijn het met elkaar over eens dat we alles niet kunnen afhekken. Dat is ook niet 
iets dat ons voorstaat of wat we willen. Maar we kunnen met een gezond en nuchter verstand 
proberen te kijken of het op een andere manier ingericht kan worden. Dus die beek om de nieuwbouw 
in plaats van erdoor. Of die wadi op een andere plek neerleggen zodat deze wat verder daarvan is 
verwijderd. Dat soort praktische oplossingen, daar zijn we naar op zoek en niet naar het afhekken.  
 
De heer Ophof: Ik wil een kleine aanvulling geven. We kennen op dit moment watervoerende gangen 
in de dorpen die een dermate scherp talud hebben dat een kind van vier tot tien, en waarschijnlijk hebt 
u daar ook moeite mee, want dan zou ik u uitdagen mijnheer Wessels om eens een keer de 
zwembroek aan te trekken en te kijken of u dan onder van de sloot het talud op een rustige manier 
kunt beklimmen. Ik ken er een paar die er heel anders uitzien. Het moet een beetje beter weer worden 
dat snap ik wel en dat u dan de uitdaging graag aangaat. Met de huidige regenval krijgen we flinke 
stromen in de sloten of afvoerwegen. Dan denk ik dat het zinnig is om die duikers te voorzien van een 
soort bescherming. Sommige duikers hebben dat dus laten we niet zeggen dat er niet aan is gedacht 
want dat is wel zo. We vragen hier een heroverweging om gewoon eens even door het gebied te 
kijken: is er nu een gevaarlijke plek of niet en wat kunnen we daar aan doen. Het zal niet zo zijn dat de 
fractie GB/VVD dat op zijn eigen houtje heeft bedacht maar inwoners vergaderen daar op dit moment 
over en die signalen bereiken ons en dan denk ik dat we de hand aan de ploeg moeten slaan en daar 
gewoon even naar kijken. Het zullen niet de grootste kosten zijn maar we willen allemaal hetzelfde, 
dat geeft u ook heel duidelijk aan, dat ondersteunt u en dat ondersteunen wij. Veiligheid voor onze 
inwoners en zeker voor de allerkleinsten.  
 
De heer Wessels: Nee, als u het zo zegt, een onderzoek om te kijken of er alternatieven zijn die de 
gevaarlijke situatie wat verminderen dan kan daar geen welkdenkend mens tegen zijn. Ik ook niet. 
 
De heer Busscher: Veiligheid staat voorop, laat dat duidelijk zijn, ook bij het CDA. Ik hoor de heer 
Hannink zeggen dan moeten we wadi's of de beken verleggen buiten onze dorpen om. De wadi's zijn 
meestal zo aangelegd dat het wel veilig is, maar een beek is iets anders. Ik ken wel een visvijver, die 
staat nu toevallig wel in de hekken aan de Binnenveldweg. Dat is wel een heel gevaarlijke. Dat ben ik 
met jullie eens. Veiligheid staat voorop maar om alle wadi's buiten de kernen te leggen, die zijn juist 
voor opvang van water, dus dat is wel een lastige. Ik zou er wel heel voorzichtig mee willen zijn. 
 
De heer Ophof: Mijnheer Busscher u wordt ook uitgenodigd uiteraard om met Henk samen dit talud te 
beklimmen.  
 
De heer Wessels: Ik wacht op een uitnodiging mijnheer Ophof, zodra het beter weer is ben ik 
beschikbaar.  
 
De voorzitter: Vanuit het college nog vragen? 
 
Wethouder Volmerink: Ik had wel vragen maar ik heb begrepen dat het juist gaat om de gevaarlijke 
plekken en de term wat dan veilig is of niet. Dat is volgens mij de intentie, zo heb ik hem begrepen. 
 
De voorzitter: Hij gaat duidelijk verder. Hij gaat over het verleggen van beken, hij gaat over het 
verleggen van wadi's.  
 
De heer Ophof: Dat is op deze wijze niet benoemd. Misschien is dat een slip of the tong van de heer 
Hannink, maar de bedoeling is om de waterwegen die gevaarlijk zijn goed het talud te bekijken. Er zijn 
ook mogelijkheden om op sommige plekken eventueel een duiker te leggen zodat het water gewoon 
ondergronds wordt afgevoerd als dat talud niet te veranderen valt. Misschien is dat wel het geval. 
 
De voorzitter: Zoals u het nu zegt denk ik dat het acceptabeler wordt. Ja. Voldoende.  
Dan ambitie 9: Maatschappelijke voorzieningen. Dorpen Centraal. 
 
Mevrouw Kemperink: Ik weet niet hoeveel uitleg dit nog behoeft want ik denk dat we vrij uitvoerig zijn 
geweest. Waar het ons om gaat is dat er een duidelijke vergrijzing is hier in onze gemeente. Mensen 
moeten in de toekomst steeds meer een beroep doen op familie, vrienden en de kennissenkring om 
van en naar het ziekenhuis te gaan. We denken, als er toch een zorgcentrum moet komen, tenminste 
dat was een ambitie hebben we gelezen, dan is een medisch centrum misschien wel het beste, dat we 
mensen wat bieden en dat ze hier poliklinische hulp kunnen krijgen en dat het werk van bijvoorbeeld 



 

 

de röntenbus die nu weggaat daar kan worden uitgevoerd. Een vergruizer voor nierstenen, het is wel 
goed dat dit soort voorzieningen dan wel lokaal bereikbaar is en dat mensen geen beroep hoeven te 
doen op hun omgeving en dat geldt dan zeker voor de ouderen onder ons. Daarom dachten we als je 
toch bezig gaat, pak het dan goed aan en zorg dat er een medisch centrum komt.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ik heb er namens de fractie een vraag over. Hebt u al geïnformeerd bij 
de raden van bestuur hoe specialisten in de naburige ziekenhuizen er tegenover staan? 
 
Mevrouw Kemperink: Nee. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme:  Want u noemt hele goede dingen op. Daar kunnen we nooit op tegen 
zijn maar we zijn wel heel benieuwd hoe u dit wilt realiseren want de dingen die u noemt zijn niet 
bepaald goedkoop. Hoe ziet u dat voor zich.  
 
Mevrouw Kemperink: Het is geen kwestie dat wij de raad of de gemeente dat moet realiseren, het gaat 
er echt om dat als er particuliere initiatieven zijn dat er mogelijkheden toe zijn. In het verleden is dat 
door deze raad tegengehouden. Wij vinden het jammer, het is een gemiste kans.  
 
De heer Busscher: Kunt u dat nader toelichten, door de raad tegengehouden.  
 
Mevrouw Kemperink: Dan is het door het ambtelijk apparaat tegengehouden en vergis ik me. Er waren 
initiatieven voor. Ja, er zijn plannen geweest voor een Medisch Centrum. Die zijn als ik me niet vergis 
ingediend bij de gemeente. Er zijn gesprekken over geweest. Er is gezegd dat het niet door kon gaan. 
Wat ik zou kunnen doen is de plannen die er toen lagen naar u te zenden. Ik heb ze nu niet bij me. 
 
De heer Stamsnieder: Op welke plek zou dit dan plaatsvinden? 
 
Mevrouw Kemperink: Dat zou op verschillende plekken kunnen zijn maar het voorstel was toen om het 
te doen aan de Weleveldstraat/Reutummerweg.  
 
De heer Stamsnieder: Maar er zijn steeds andere initiatieven geweest en er zitten veel groeperingen 
met elkaar om de tafel. Laatstelijk is de Rabobank daar in genoemd. Ik begrijp steeds dat de 
groeperingen die allemaal samen willen werken er niet goed uitkomen. Het ligt niet aan de gemeente. 
Ik kan me niet voorstellen dat hiervoor al een plan is ingediend. 
 
Mevrouw Kemperink: Gezien de vergrijzing denken wij dat het heel goed is dat als je al om tafel zit 
met allerlei mensen en je wilt een zorgcentrum gaan ontwikkelen of gaan maken dat het dan goed is 
dat je daar ook een poliklinische functie in doet. Gewoon omdat je de mensen dan beter kunt 
bedienen. Het is niet zozeer om de vraag te beantwoorden dat de raad dat dan zou moeten 
bekostigen, of de gemeente. Het gaat er meer om dat als er een particulier initiatief is dat er mensen 
zijn, of specialisten, die zeggen wij willen zoiets wel gaan organiseren dat je daar als gemeente dan 
ook ruimte voor geeft. Misschien is dat wel een invulling voor het gemeentehuis, of ergens anders. Dat 
maakt ons op zich niet uit. Het gaat er om als je een zorgcentrum doet, pak het goed aan en zorg dat 
onze burgers goed worden gefaciliteerd.  
 
De heer Stamsnieder: Maar als er een zorgcentrum komt dan ga ik ervan uit dat het een particulier 
initiatief is en dat ze er gezamenlijk naar kijken. Net als het eerstelijnscentrum dat er zou komen, waar 
sprake van was in de Rabobank. Die gaan ook zelf kijken wat er allemaal meer verwezenlijkt kan 
worden. Ze willen ook een zo breed mogelijk aanbod. Wat ik vaak begrijp is dat de specialisten 
zeggen dat kunnen jullie allemaal mooi bedenken maar wie gaat dat betalen. Dat is de vraag van hen. 
Dan is onze vraag aan u: wie gaat dat betalen. 
 
Mevrouw Kemperink: Nogmaals, als er specialisten zijn of particulier initiatieven die een medisch 
centrum zouden willen gaan inrichten, op welke plek dan ook, dat daar als optie gewoon wel naar 
wordt gekeken. Omdat we echt denken dat het een goede optie is voor onze burgers. Het hoeft niet 
per se in Tubbergen, Geesteren of Albergen, het kan ook ergens anders. Maar we denken wel dat de 
gang naar Almelo in de toekomst, zeker met die vergrijzing en een beroep doen op de omgeving, dat 
het goed is dat er een betere bereikbaarheid is voor de poliklinische functie. Het zou jammer zijn dat 
als je bezig bent met een zorgcentrum dat je dan niet wilt kijken naar alternatieven voor mensen. In 
plaats van dat we naar Almelo moeten. 



 

 

 
De heer Stamsnieder: Ik heb een beetje het gevoel dat we nu een soort van verwijt krijgen dat we 
daar niet naar willen kijken. Wij willen er juist heel graag naar kijken. Ik hoop dat ze in een lange rij 
hier voor het gemeentehuis staan, dan kunnen we het er met elkaar nog eens over hebben waar we 
ze nu allemaal gaan plaatsen. Mooi naast elkaar of net tegenover elkaar. Maar dat is vaak het 
probleem. Wat zie je nu, de ontwikkelingen in de ziekenhuizen zijn net andersom. Die gaan steeds 
verder van ons af. Wij willen ook graag dat de mensen zo dichtbij mogelijk worden bediend. Vooral de 
ouderen en gehandicapten. Zodat ze er zelf naar toe kunnen. Maar we moeten onze ogen niet sluiten 
voor de werkelijkheid dat het wel steeds moeilijker wordt. Ik heb nog nooit gehoord dat er specialisten 
hier op de stoep hebben gestaan met de vraag: waar kunnen wij ons spreekuur houden. Die vraag 
heb ik nog nooit gehoord.  
 
Mevrouw Kemperink: Nogmaals, het is geen verwijt. Het is ook niet iets dat wij zouden moeten betalen 
als gemeente maar als er initiatieven zijn en je gaat aan de slag met een zorgcentrum, dan zeggen 
wij: maak er dan een medisch centrum van zodat mensen betere bereikbaarheid hebben voor 
bepaalde poliklinische zorg. Het is geen verwijt, het is iets dat wij ambiëren en waarvan wij zeggen als 
je er toch mee bezig bent, help onze inwoners dan met de afstand te verkleinen als daar animo voor 
is. We zeggen niet dat er nu een plan ligt of dat er nu animo voor is. Maar als er mensen zijn die daar 
mee komen, waarom zou je dat niet doen. Wij zouden dat een mooie ambitie vinden voor onze 
gemeente.  
 
De heer Stamsnieder: Wat dat betreft sluit het wel geweldig aan met wat we allemaal graag willen 
maar we achten alleen de mogelijkheid dat het er komt niet groot. Mocht die vraag hier komen, ik zal 
het alleen maar toejuichen, en dat geldt voor iedereen hier denk ik.  
 
Mevrouw Kemperink: Het zou best kunnen dat het er hier inderdaad niet zou kunnen komen als daar 
geen animo voor is. We hebben alleen ambitie, als er mogelijkheden zijn laten we er dan naar kijken 
voor onze inwoners.  
 
De voorzitter: Misschien even een tussendoor opmerking voordat er misverstanden over gaan 
bestaan. Er is hier nooit een verzoek ingediend tot het realiseren van een dergelijk medisch centrum. 
We zijn een aantal jaar geleden naar Rijssen geweest om een dergelijk medisch centrum te bekijken. 
Daar waren we zeer enthousiast over maar het is in die zin nooit van de grond gekomen. Dat even 
voor de duidelijkheid. Want we waren er heel enthousiast over. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Mevrouw Kemperink: Kunt u zeggen wat u hier aan gaat doen? Zoals 
mijnheer Stamsnieder ook aangaf, ik heb ook nog nooit specialisten en raden van bestuur gehoord die 
zodanig bij ons voor de deur staan te trappelen in de gemeente Tubbergen. Wat zijn de initiatieven die 
u gaat ondernemen? 
 
Mevrouw Kemperink: We gaan niet op stap om mensen te werven maar we denken wel dat als 
anderen onze ambitie delen dat het denk ik wel goed is om dit kenbaar te maken zodat mensen weten 
dat die mogelijkheden zouden kunnen bestaan in Tubbergen. Zodat mensen ook het gevoel krijgen 
dat ze hier kunnen aankloppen om zoiets te realiseren. Maar het is niet zo dat ik zelf op pad ga, dat is 
niet de bedoeling. Maar we willen ons alleen niet beperken tot een zorgcentrum. Wij willen graag 
breder kijken voor onze inwoners. We hopen dat anderen onze ambitie delen.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Hebt u dan ook een specifieke vraag aan het college? 
 
Mevrouw Kemperink: Nee, het is precies zoals ik het net zei. Als mensen weten dat die mogelijkheid 
er in Tubbergen is dat mensen dan ook hier naar toe kunnen komen en in gesprek kunnen gaan met 
het college. Als die mogelijkheid er is wat zouden dan de mogelijkheden kunnen zijn. Of het nu in het 
gemeentehuis is of in een ander dorp, dat is allemaal prima. Het gaat ons er gewoon om dat wij 
denken dat het heel erg mooi is als er hier ook een poliklinische functie is voor onze inwoners.  
 
De voorzitter: Voldoende.  
 
Wethouder Vleerbos: Ik heb een korte vraag. Ik hoor telkens: het hoeft niet wat te kosten, het mag ook 
niet wat kosten. Ik vraag me alleen af wil je daar nu als overheid bemoeienis in hebben anders dan de 
verbinding leggen? 



 

 

 
Mevrouw Kemperink: Nou, de verbinding leggen. De ambtelijke uren investeren. Nee, het hoeft niets 
te kosten. Het moet echt een commercieel initiatief zijn. Daar moet je denk ik ook niets mee doen.  
 
Wethouder Volmerink: Nog een opmerking. U zegt het is tegengehouden. Maar wie heeft dan met wie 
gesproken. Ik kan me niet herinneren, u zegt de raad of het college. 
 
Mevrouw Kemperink: U was toen toch nog geen wethouder. U hebt het wel eens vaker gezegd, 
officieel is er niets ingediend, onofficieel zijn er soms wel dingen gaande geweest. Het kan zijn dat u 
daarvan niet op de hoogte bent.  
 
Wethouder Volmerink: U hebt met mensen gesproken, u weet niet met wie en nu worden wij 
beschuldigd. Oké het zijn uw woorden. Nogmaals, het is zeker bespreekbaar en we willen zeker daar 
positief in meedenken.  
 
Mevrouw Kemperink: daar zijn we heel verheugd over.  
 
Wethouder Volmerink: Maar dat is iets anders dan u net hebt gezegd.  
 
De voorzitter: Mag ik dit thema afronden 
Ambitie 10: PvdA. 
 
De heer Wessels: Ik heb een heel verhaal op papier gezet maar ik heb begrepen dat we het kort 
moeten doen. Ik probeer het even uit het hoofd. We hebben vorig jaar bezuinigingen gehad op de 
bibliotheken. Daar waren wij niet voor maar het is desondanks gewoon doorgegaan. Dat kennen we. 
Nu zou ik daar normaal gesproken niet op teruggekomen zijn ware het niet dat het verhaal van Mijn 
Dorp 2030 steeds grotere vormen gaat aannemen. Dan vind ik het een beetje jammer dat we in Mijn 
Dorp 2030 aangeven aan mensen in de kernen jullie mogen zelf meepraten over de voorzieningen die 
er zijn. Je kunt zelf uiteindelijk voor een groot deel bepalen wat we in stand houden en wat we delen 
met andere dorpen. Maar voordat daar iets over gezegd mag worden, wordt nog net even snel de 
bibliotheken van Albergen en Geesteren dichtgegooid. Dat vind ik jammer. Ik heb al gezegd dat ik veel 
heb gelezen in het coalitieakkoord vandaag. Daar staat: we willen graag de kracht benutten van 
maatschappelijke partners zoals dorpsraden, seniorenraden, sportclubs, ondernemers enzovoort. We 
willen hen stimuleren om met eigen visies en voorstellen te komen voor onze gezamenlijke 
toekomstagenda. Wij willen niet bepalen maar als partner meedenken en ondersteunen. Als ik dat 
goed beluister vind ik het jammer dat de bibliotheken dicht zijn voordat er over meegepraat kan 
worden. Het kan best zo zijn dat als we dat terugdraaien dat uiteindelijk Albergen en Geesteren toch 
nog besluiten om hem te laten dichtgaan. Maar dan is het wel een eigen keuze geweest. Dus ik zou 
graag daar ruimte voor vragen.  
 
De heer Stamsnieder: Ik vind het een beetje te ver voor de muziek uitlopen want Geesteren en 
Albergen zitten nog niet dicht. Daar zijn nog diverse discussies ten aanzien van de bibliotheken. Dus 
ik denk dat we die discussies eerst moeten afwachten alvorens we zeggen dat ze gesloten zijn want 
dat is een verkeerd signaal naar die kernen toe. Dat willen we op dit moment niet zeggen. Als men in 
die kernen ervan overtuigd is dat het voor hen een bijzondere en belangrijke instantie of voorziening is 
dan denk ik dat we gewoon de discussies open moeten houden. We zeggen niet dat ze wat ons 
betreft gesloten moeten worden. Ik vind dat we eerst moeten kijken. We gaan er niet meteen vanuit 
dat ze gesloten worden. Dat zijn uw woorden, dat zijn niet onze woorden. We willen daar toch nog 
eens nader naar kijken en komt het in Mijn Dorp 2030 naar voren dat zowel in Albergen als in 
Geesteren wordt gezegd: dit zijn voor ons zeer belangrijke voorzieningen en ze kunnen het 
financieren op welke manier dan ook, dan zijn we daar absoluut niet op tegen. Voor ons zijn ze ook 
nog niet dicht. Dat gaat iets te snel, of hebt u andere informatie. 
 
De heer Wessels: Ik ben blij met de bijval vanuit de hoek van het CDA want een jaar geleden hadden 
we deze bezuinigingen op tafel liggen. Toen heeft de directeur van de bibliotheek gezegd en dat heb 
ik zelf ook gezegd, als we deze bezuinigingen laten doorgaan betekent het waarschijnlijk de nekslag 
voor Albergen en Geesteren. Er is toen al duidelijk gezegd als we ja zeggen op de bezuinigingen dan 
draaien we de bibliotheken de nek om. Desondanks was er maar één in deze raad die dit heeft 
gesteund. De rest heeft allemaal gezegd laat die bezuiniging maar doorgaan. We hebben een 
raadsbrief gehad van de wethouder waarin voorstellen staan voor een nieuwe bibliotheek. Daarin 



 

 

staat duidelijk dat het voornemen is om Albergen en Geesteren te sluiten en dat er schoolbibliotheken 
komen bij alle scholen. Er is een inleider hier geweest, die heeft alle details al verteld. U moet me nu 
niet zeggen waar haalt u dat verhaal vandaan, ik weet dat ze nu nog open zijn. Ik hoop ook alstublieft 
dat ze open blijven. Maar er hangt een heel zwaar zwaard boven de bibliotheken van Albergen en 
Geesteren en ik hoop dat het CDA terugkomt op de heilloze beslissing van de bezuiniging van vorig 
jaar en alsnog er voor gaat zorgen dat de bibliotheek in Geesteren en Albergen open blijven. 
 
De heer Stamsnieder: Wij komen niet terug op de bezuinigingen. Laat dat duidelijk zijn. Maar, we 
hebben destijds in het gesprek dat we in de bibliotheek hebben gehad duidelijk aangegeven dat we 
vraagtekens zetten bij de personele kosten die de bibliotheek heeft. Daar willen we nog eens specifiek 
naar kijken. Want het lijkt ons wel bijzonder aan de hoge kant. We hebben een andere insteek dan het 
sluiten van Albergen en Geesteren. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Er is al een beetje gras voor mijn voeten weggemaaid maar ik heb dezelfde 
insteek. We hebben destijds een kostenoverzicht gezien en de kosten waren wat ons betreft behoorlijk 
aan de hoge kant en hebben we gezegd kom eens met plannen en kijk eens naar samenwerking, kijk 
eens naar wat we nog meer kunnen doen dan alleen maar sluiten. Want sluiten is wel heel erg 
gemakkelijk. We hebben ook gezegd kom eens met een voorstel. Wat hebben jullie nodig en wat 
kunnen jullie uiteindelijk wel bezuinigen, of juist niet kunt bezuinigen. Op basis daarvan gaan wij 
heroverwegen. Het woord sluiten hebben wij nog nooit in de mond genomen. We hebben altijd gezegd 
kijk gewoon eerst eens goed naar je kosten en kijk eens naar samenwerking en pas daarna hoe 
verder. Op basis daarvan gaan wij onze beraadslaging nemen. Het tweede is, u haalt de financiering 
van de kosten uit de reserve incidenteel beschikbare middelen maar waarom niet gewoon uit de 
financiering Mijn Dorp 2030. Daar is niets mis mee, dat is juist het instrument om dit soort dingen op te 
pakken. Stel dat wij er niet uitkomen dan kunnen we altijd nog dit punt halen uit Mijn Dorp 2030 als het 
dorp er toe beslist.  
 
De heer Wessels: Wat het laatste betreft helemaal eens. Het mag van mij ook uit Mijn Dorp 2030. Dat 
is mijn punt niet. Het gaat mij om de inhoud van de bibliotheek. Ik meen te weten dat we een 
raadsbrief hebben ontvangen van een wethouder waarin duidelijk met zoveel woorden staat dat 
Albergen en Geesteren gesloten dreigt te worden. Iedereen doet nu net even of het niet aan de orde 
is. Ik hoop dat ik ongelijk heb maar volgens mij is het wel degelijk aan de orde.  
 
De heer Stamsnieder: Maar de raad heeft zich daar nog niet over uitgesproken. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Nee, we hebben niet gezegd dat we het eens zijn met datgeen wordt 
voorgedragen. Misschien willen wij wel een heel andere denkrichting als datgene wat is 
gepresenteerd. Er is de raad nooit gelegenheid gegeven daar invulling aan te geven.  
 
De heer Wessels: Ik hoor van jullie hele positieve dingen. Ik neem aan dat mijn beleidsambitie er 
straks ook glad doorheen gaat en dat we de bibliotheken gaan redden.  
 
De voorzitter: Ik ga nu echt naar programma 2: Economische kracht en werk. Ambitie 11: 
Vrijetijdseconomie. CDA. 
 
De heer Olde Hampsink: We weten allemaal dat het aantal overnachtingen in de gemeente 
Tubbergen afneemt terwijl het in de overige Twentse gemeenten toeneemt. Dat bevreemdt ons 
natuurlijk en daar willen we iets aan doen. Met deze beleidsambitie willen we vooral de inhoudelijke 
kanten een boost geven door niet alleen te kijken naar de nationale doelgroepen, de Nederlanders, 
wat we meestal doen. Maar we willen met name ook over de grens kijken en een internationaal accent 
meegeven. In het bijzonder met Duitsland, dat is de ene kant en daarbij denken wij dat er ook veel 
kansen liggen op de zakelijke kant van het toerisme. Vandaar dat we deze beleidsambitie hebben 
ingediend.  
 
De voorzitter: Vragen vanuit de fracties 
 
De heer Wessels: Helemaal eens. Ik vraag me even af of er nog geen initiatief is waarin ondernemers 
en onderwijs elkaar aanvullen in het kader van de vrijetijdseconomie. Doen we niet iets dat we al lang 
doen. 
 



 

 

De heer Olde Hampsink: Dat doen we inderdaad. Maar wat ik zei, vooral aan de inhoudelijke kant. 
Richt je niet alleen op de Nederlandse markt maar richt je met name ook op de buitenlandse markt. En 
dan met name Duitsland. En richt je ook op het zakelijke toerisme, middels congressen en zo. We 
denken dat daar een grote kans ligt. Dat is de bedoeling. 
 
De heer Wessels: Is het uw bedoeling om er een nieuwe werkgroep bij te maken of om de taak van de 
werkgroep iets te verruimen. 
 
De heer Olde Hampsink: Iets te verruimen. 
 
Mevrouw Kemperink: Op zich zijn we helemaal voor het stimuleren van toerisme. Als de werkgroep 
verruimt gaat worden waar worden de opstartkosten van € 25.000,00 dan voor ingezet? 
 
De heer Olde Hampsink: We weten dat heel veel Twentse gemeenten, vooral op nationaal kant gaan. 
We willen de internationale kant op. We denken dat we dan wat extra geld nodig hebben om dat te 
onderzoeken en om die wegen aan te boren.  
 
Mevrouw Kemperink: Ja sorry, misschien begrijp ik het niet goed. Dan gaan we dus onderzoeken of 
wij de internationale kant op zouden willen.  
 
De heer Olde Hampsink: Er zijn kansen. We kijken alleen of we ze kunnen vermarkten hier in de 
gemeente Tubbergen. Daarnaast is er het zakelijke toerisme. Er zijn professionele bureaus, die zetten 
dat allemaal weg in heel Nederland. Om ze hier naar toe te halen moet je toch wat geld reserveren. 
 
Mevrouw Kemperink: Ze hier naar toe halen is de buitenlandse toerist? 
 
De heer Olde Hampsink: En de congressen. Dat is het zakelijke toerisme.  
 
Mevrouw Bekhuis: Meer toerisme en meer overnachtingen, daar kan natuurlijk niets op tegen zijn. Dat 
levert altijd werkgelegenheid op. Onze vraag is: zijn de geschatte opstartkosten in verhouding tot 
hetgeen het opbrengt. Hebt u daar enig zicht op? Hoe is dat bedrag opgebouwd, wat wilt u daar 
tegenover zetten. 
 
De heer Olde Hampsink: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het een beetje een schatting met de natte 
vinger. We denken dat we meer dan genoeg hebben aan € 25.0000,00.  
 
Mevrouw Bekhuis: Is dat in overleg of in samenspraak met de toeristische sector.  
 
De heer Olde Hampsink: Ja. 
 
Mevrouw Bekhuis: Die vraagt dus om een bijdrage van … 
 
De heer Olde Hampsink: Ja, vooral de professionele kant van het geheel omdat je juist die extra markt 
wilt aanboren.  
 
Mevrouw Bekhuis: Is ook gekeken om een aanjaagsubsidie omdat het ook naar Duitsland gaat of met 
Euregio of met de gebiedsontwikkeling om daar iets mee te doen. 
 
De heer Olde Hampsink: Daar is nog niet naar gekeken maar daar liggen zeker mogelijkheden.  
 
Mevrouw Bekhuis: Aanjaagsubsidie van uit die kant komt beter uit waarschijnlijk.  
 
De heer Olde Hampsink: Ja, met Euregio.  
 
Mevrouw Bekhuis: Wat zijn de initiatieven met Duitsland geweest. Is daar onderzoek geweest? 
 
De heer Olde Hampsink: Er zijn onderzoeken bekend, er ligt een grote markt, vooral met Beieren en 
zo. Die zijn nog van algemene aard richting deze hele streek, dat willen we richting Tubbergen 
brengen.  
 



 

 

De heer Oude Luttikhuis: Ik heb er nooit zo een probleem mee om geld beschikbaar te stellen maar er 
moet sprake zijn van enig vertrouwen in de zaken zelf. Wat doet de ondernemer erbij. Hebt u daar een 
bijdrage voor in uw gedachten. Bijvoorbeeld een twee derde/een derde regeling? Een derde voor de 
gemeente Tubbergen en twee derde voor de ondernemer. Het is een ontzettend gespreide groep. 
Hoe ga je die bundelen. Hoe ga je daar draagkracht krijgen. Op het moment dat je het heel vrijblijvend 
laat dan krijg je ook geen draagkracht. Laten we elkaar niet voor de gek houden want dat is in het 
verleden wel vaker gebleken. De ondernemer zal er zelf vol achter moeten staan. Dat zal hij alleen 
kunnen bereiken als hij ook zelf heeft bijgedragen want dat doet hem ook zeer in de portemonnee. 
Zolang het niet zeer doet dan doet hij er niets aan. Hoe had u dat gedacht? 
 
De heer Olde Hampsink: Het eigenaarschap is duidelijk. Dat moet ook bij de ondernemer liggen. 
Eigenlijk moet het helemaal bij de ondernemer liggen. Dat zou het mooiste zijn. Maar we weten ook 
dat het moeilijk is. We moeten eerst die verbinding leggen om dat voor elkaar te krijgen. Je moet eerst 
toch een soort aanjaag of verbindende, stimulerende of faciliterende rol gaan spelen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik heb een tijdje in de werkgroep gezeten die zich onder andere met die 
programma's bezig hield maar dan merk je ook van meer geld komen er echt niet meer toeristen 
binnen. Ook zakelijk of toeristisch gezien. Je zult draagvlak binnen de groep moeten hebben. Ik 
begrijp dat je daar geld voor nodig hebt. Uiteindelijk, als je daar iets wilt neerleggen wat een bepaald 
rendement moet opleveren, moet je toch dat draagvlak van die ondernemer zelf voor hebben. Die er 
zelf een visie in heeft. Zolang hij geen visie heeft dan komt het niet van de grond. Dus ze zullen eerst 
met elkaar een visie moeten ontwikkelen, dat is de werkgroep zelf. Met die visie kun je het 
ondersteunen en zet en dan € 25.000,00 bij. Die andere € 25.000,00 leggen jullie bij jongens. Dan 
krijg je draagvlak.  
 
De heer Olde Hampsink: Volgens mij zijn we het redelijk eens. Hoewel een visie ontwerpen een beetje 
ouderwets is. We gaan het gewoon doen, dat lijkt me veel beter. Er liggen heel veel kansen. Om die te 
pakken willen we er toch wat geld voor beschikbaar stellen. Ik ben het met u eens dat het 
eigenaarschap uiteindelijk bij de ondernemers moet liggen. Alleen in het begin zal dat toch moeilijk 
worden.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik denk dat ik hier behoorlijk in mee kan gaan mits die ondernemer daar zijn 
steentje bij gaat dragen. Dus € 25.000,00 oké maar die ondernemer moet ook zijn portemonnee 
trekken alvorens de gemeente Tubbergen iets gaat doen. Dat vinden wij. 
 
De heer Olde Hampsink: Ik snap het punt. Goed, het wordt betaald uit de toeristenbelasting.  
 
De voorzitter: Een vraag vanuit het college? Voldoende.  
Dan ga ik naar thema 2.2. Ondernemen en arbeidsmarkt. Ambitie 12: Bedrijfscontactfunctionaris. 
CDA.  
 
De heer Booijink: Ja voorzitter, daar wil ik graag een nadere toelichting op geven. Voor ons als CDA is 
werkgelegenheid een belangrijk speerpunt. Een goed en gezond bedrijfsleven in onze gemeente is 
daarvoor een belangrijke voorwaarde. We denken dan ook dat we moeten investeren in een 
bedrijfscontactfunctionaris die de verbindende kracht kan zijn tussen de overheid en het bedrijfsleven. 
Maar ook tussen tal van andere instanties bijvoorbeeld verengingen et cetera. Deze persoon staat 
naast de ondernemers en gaat dus samen met hen aan de slag om te zoeken naar mogelijkheden en 
vernieuwingen waarbij perspectief bieden aan de lokale bedrijven in de lokale omgeving een 
uitgangspunt is en moet zijn. En zo ook een doelstelling het ontstaan en realiseren van een 
zogenaamd startersondernemershuis.  
 
De voorzitter: Vragen vanuit de andere facties. 
 
Mevrouw Bekhuis: Ik ben een beetje getriggerd. Er staat achter kosten nader te bepalen. Maar een 
ondernemershuis en een bedrijfscontactfunctionaris, dan denk ik dat het financieel een beetje in de 
papieren gaat lopen. Wat iedereen toe zal juichen is meer werkgelegenheid en minder werkloosheid. 
Al is hetgene dat u hier omschrijft al een beetje gaande. We hebben een ondernemersvereniging, we 
hebben een MANS, we hebben een BGT, die werken samen. Die hebben vorig jaar en het jaar ervoor 
op voordracht van de wethouder enkele sessies gehad. Daar is een club uit voortgekomen: 
Onderneem. We juichen het natuurlijk heel erg toe want het komt vanuit de samenleving zelf. Hoe 



 

 

mooi wil je het hebben. Voor mijn gevoel komt er nu weer iets naast of bij. Deze groep is in staat 
zowel tussen den ondernemers als de gemeente te staan. Is het niet een beetje dubbel wat er dan 
gaat gebeuren.  
 
De heer Booijink: We zien hier eigenlijk meer een persoon die samen met de ondernemers en de 
overheid hier optrekt. U hebt het over de ondernemersclub maar wij willen graag een persoon die er 
tussenin zit. Het financiële aspect, wat de heer Oude Luttikhuis net al aangaf, de formule twee 
derde/een derde die spreekt ons wel aan. Daar zou je ongeveer aan kunnen denken. Wij zeggen ook 
dat het bedrijfsleven hierin sowieso mee moet participeren, mee moet doen, bijdragen. Van daaruit 
moet het juist ontstaan en gedragen worden. Dus het financiële aspect is natuurlijk dat de gemeente 
bijspringt maar in hoofdzaak moet het vanuit de ondernemers komen. Bij het startershuis, het 
ondernemershuis, heb je ook gelden nodig. Uiteindelijk zal het ook geïnitieerd moeten worden vanuit 
de ondernemers. Uiteindelijk moet daar een soort formule ontstaan dat de starters uiteindelijk die kar 
zelf gaan trekken. Dat is het. 
 
Mevrouw Bekhuis: Ik vind het een heel mooi initiatief, daar gaat het niet om. Maar is dat ook niet iets 
dat een Kamer van Koophandel doet voor starters, ROZ-credits. En vragen ondernemers daar naar? 
Want hij moet er tussen gaan staan maar u zegt de ondernemers moeten ook zelf daar in gaan 
bijdragen. Ik heb er persoonlijk een beetje een hard hoofd in dat ze bijdragen als ze heel veel kennis 
ook elders kunnen halen. Gratis misschien zelf.  
 
De heer Olde Hampsink: We zien wel degelijk meerwaarde voor zo een persoon omdat hij dan onze 
eigen bedrijven kent. Hij kent ze dan ook allemaal en hij kan ook verbindingen leggen. Daarnaast kan 
hij ook een belangrijke taak hebben richting subsidies want dat is nogal een vrij moeilijke en lastige 
weg om te bewandelen. Als je weet wat er speelt bij je eigen ondernemers en ook richting allerlei 
subsidiegevers dan geeft het zeker meerwaarde en dat red je niet bij de Kamer van Koophandel. 
 
Mevrouw Bekhuis: Nou, de Kamer van Koophandel bedoel ik niet. Het is ook niet dat wij het niet goed 
vinden of zo maar er is al zoveel. Er is overal zoveel te halen aan informatie en kennis. Wat we maar 
willen. 
 
De heer Olde Hampsink: Ondernemers hebben nooit tijd. Die zijn alleen bezig met hun eigen 
business. Daar moet je iets voor organiseren. We zien goede voorbeelden in Rijssen/Holten 
bijvoorbeeld. Dat gaat echt heel goed. We kennen meer ondernemersverenigingen die ook met zo 
een subsidiologisch iets werken. Dat gaat allemaal heel goed maar je moet de bedrijven wel echt 
kennen.I 
 
Mevrouw Bekhuis: Hoeveel subsidiologen hebben wij in de gemeente.  
 
De heer Booijink: Ik zou er eigenlijk een woord aan willen wijden, dat is een ondernemende 
ambtenaar.  
 
Mevrouw Kemperink: Ik heb er nog een vraag over. Volgens mij zijn er inmiddels een aantal 
werkgroepen waarin ambtenaren zijn betrokken. Misschien heb ik het verkeerd gehoord maar ik heb 
begrepen dat het best heel goed werkt en dat er een goed contact is met ambtenaren. Het ambtelijk 
apparaat staat best wel goed in de samenleving. Dan is de vraag, maar misschien heb ik het verkeerd, 
is de bedrijfsfunctionaris dan wel heel erg nodig als je al ambtenaren hebt die al goede contacten 
hebben door middel van werkgroepen en al korte lijntjes hebben.  
 
De heer Booijink: Het is geen bedrijfsfunctionaris maar het is een contactfunctionaris. Het gaat juist 
om het contact te leggen tussen de gemeente, de overheid en het bedrijfsleven, de ondernemers.  
 
Mevrouw Kemperink: Maar u zegt ondernemende ambtenaar maar wat ik begrepen heb, hebben wij 
ondernemende ambtenaren die in werkgroepen zitten waarbij ze contact leggen met bijvoorbeeld 
ondernemers. Er zijn schijnbaar wel korte lijntjes en linken. Dus de gedachte van de 
bedrijfscontactfunctionaris is op zich geen verkeerde gedachte maar hoe nodig is het in Tubbergen. 
Met al die werkgroepen die we hebben en ambtenaren die al heel actief zijn daarin.  
 
De heer Stamsnieder: We hebben in ieder geval in de verschillende kernen werkbezoeken gebracht. 
Het is wel heel frappant dat de bedrijven waar we de gesprekken mee hebben zelf ook aangeven dat 



 

 

ze op zoek zijn naar een functionaris als in Rijssen/Holten maar ook Borne of Hardenberg. Die veel 
meer bemiddelt tussen de bedrijven onderling. Die veel beter weet wat er speelt en die er echt op 
gericht is om die bedrijven te ondersteunen. We hebben er ook gesprekken mee gehad en dan sta je 
verstelt wat die personen teweeg kunnen brengen. Daar naar zijn we op zoek. 
 
Mevrouw Kemperink: Maar betekent het dan dat zo een bedrijfscontactfunctionaris contacten legt, in 
ieder geval de contacten met de gemeente. Kan hij dan ook toezeggingen doen? Kan hij ook 
afspraken maken? In hoeverre zit zo een bedrijfscontactfunctionaris dan ook bij de gemeente. In 
hoeverre is hij onderdeel van het ambtelijk apparaat. Waarbij afspraken gemaakt kunnen worden en 
waarvan iemand dan ook kan zeggen: dit is uitgesproken, dan mag ik ook verwachten dat de 
gemeente dit of dat gaat doen.  
 
De voorzitter: Niet. Dat kan ik u nu zeggen. 
 
De heer Busscher: Nee. Het is ook een contactfunctionaris tussen de gemeente en het bedrijfsleven. 
Daar zijn we naar op zoek. Een daadkrachtig iemand. De heer Stamsnieder meldt al dat hij in 
Rijssen/Holten gesprekken heeft gehad met een daadkrachtig iemand. En weten wie de 
bedrijfscontactfunctionaris is. Hier vragen we soms welke bedrijfscontactfunctionaris is er in 
Tubbergen. We moeten een daadkrachtig iemand hebben die het bedrijfsleven samenbrengt met de 
gemeente en kijkt wat de mogelijkheden zijn. En daar invulling aan geeft.  
 
De voorzitter: Ik wil dit onderwerp afsluiten. Tenzij mijnheer Wessels nog een vraag heeft. 
 
De heer Wessels: Die kans neem ik. Ik kan me voorstellen dat een bedrijfscontactfunctionaris en ook 
een ondernemershuis beiden iets toevoegt. Ik had eigenlijk verwacht van mensen die dit voorbereiden 
dat er een betere financiële onderbouwing onder had gezeten. Volgens mij had dit wel gekund. 
 
De voorzitter: Vragen vanuit het college. Geen.  
 
Ambitie 13: Arbeidsmarkt. GB/VVD.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Vanuit de gedachte dat werk de beste sociale voorziening is hebben we 
een hele ambitieuze ambitie. Dat is om van 68,1% naar 80% te gaan. Zoals het er staat lijkt het 
utopisch maar om toch maar vooral flink vooruitgang te willen boeken. We zijn zeer tevreden over 
wethouder De Witte die een actieplan arbeidsmarkt beleid heeft gepresenteerd. Maar we zouden 
graag nog wat uitbreiding zien wat buiten de gebaande paden. En verdere uitwerking om de wat 
conservatieve benadering van het UWV toch wat dichter bij de doelgroepen te brengen en dat is 
mensen in contact brengen met andere mensen die een uitgebreid netwerk hebben. Juist het 
solliciteren anno 2016 vraagt meer dan UWV dan vacatures bekijken op banenmarkten maar is juist 
actief in het netwerk van anderen. Daarvoor moeten er anderen zijn die hun netwerk daar ook voor 
beschikbaar stellen.  
 
Mevrouw Kemperink: De arbeidsparticipatiegraad. Misschien heb ik het dan niet helemaal goed 
begrepen maar we hebben het ondergebracht in Almelo voor bijvoorbeeld de participatiewet. Daar 
ontplooien ze al dat soort initiatieven. Daar gaat ook geld naar toe. Kan het daar niet meer gewoon 
niet blijven. Moet dit daarnaast gaan lopen, naast wat we al doen? 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ik heb zelf die vraag aan het college of we daar inderdaad veel geld 
aan besteden. Maar los daarvan is het als gemeente heel goed om het te motiveren, stimuleren en 
ook daar een voorbeeldfunctie in te hebben en misschien wij, die hier zitten, met een heel uitgebreid 
netwerk om juist de mensen en jongeren die moeilijk bemiddelbaar zijn in het netwerk van anderen 
mee te laten doen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik begrijp dat Almelo alleen maar de sociale uitkering voor ons verzorgt en 
zich niet bezighoudt met arbeidsparticipatie. Want dat is toch niet een taak die bij Almelo ligt. Dat doen 
we zelf toch? 
 
Wethouder Vleerbos: Het werkplein in Almelo doet natuurlijk meer dan alleen bijstandsuitkeringen. 
Ook kickstarten als instrumenten en zo is er een heel legio aan instrumenten die bij het werkplein ligt. 
En, waar ook een UWV bij betrokken is. We proberen met sociale zaken van de gemeente, die 



 

 

hebben we ondergebracht bij Almelo, samen te werken met UWV om er zoveel mogelijk rendement uit 
te halen. We zaten er net, met de frisse ogen die wij hebben, naar te kijken. 70% is al knap hoog hoor. 
80% is erg hoog, ik vind het mooi dat u het zelf al utopisch noemt. We snappen de drang om daar 
meer aan te doen maar realistisch? Dat vragen we ons af. Maar de uitvoerende rol zit inderdaad in 
Almelo. We kunnen daar natuurlijk lokaal heel veel mee doen. De platformen zijn net al 
langsgekomen: MANS, de BGT. Het zijn allemaal platformen die we gebruiken om die participatie 
zoveel mogelijk ook bij de bedrijven te laten. Met bedrijven die daar positief in staan gaan wij weer 
terug naar onze partners in Almelo en daardoor krijgen we die hoge getallen. Dus ja, het ligt wel in 
Almelo. Het blijft onze verantwoordelijkheid.  
 
De voorzitter: Nog meer vragen. Het is nu 21.00 uur. We hebben de helft van de punten nog niet eens 
gedaan. Ik zou willen vragen misschien wat meer te denken naar de echte vragen voor de toelichting 
dan het mierenproeven. Dat zal wel komen op het moment dat het college straks komt met een 
eventuele uitwerking. En dat komt in de raad, welke gaat u overnemen of niet. Graag toespitsen op de 
echte vragen die u hier over hebt. Hoeveel ik de discussie zeer interessant vind, laat ik dat voorop 
stellen. Mag ik dit punt afsluiten. 
Ambitie 14: Glasvezel buitengebied. CDA  
 
De heer Stevelink: Nu glasvezel uitgebreid wordt in de gemeente Tubbergen gaat deze ambitie 
expliciet over de toepassing van glasvezel. De 4% staat er wel bij maar dan wil ik toch verwijzen naar 
de motie die is aangenomen in november jl. Daar gaat het niet expliciet over maar het is wel genoemd 
om er toch weer aandacht voor te vragen want ik vind het toch wel belangrijk. Waar het voor ons nu 
echt om gaat is de toepassing van glasvezel. Het biedt veel mogelijkheden en waar het echt om gaat 
is voor de bedrijven in het buitengebied, toerisme en de zorg. Mensen willen graag langer thuisblijven. 
De zorg heeft daar een heel groot aandeel in en internet kan er ook een heel groot aandeel in hebben. 
Daar zou het goed zijn dat er een samenwerking wordt gezocht met de onderwijsinstellingen AOC, 
ROC en Saxion, UT om applicaties te zoeken of te ontwikkelen om dit ook te kunnen aanbieden. Daar 
is deze ambitie voor, dus echt expliciete toepassing van glasvezel van breedband in het buitengebied.  
 
De voorzitter: Vragen? 
 
Mijnheer Plegt: Als eerste zeg ik iets dat niet zo zeer een vraag is maar we vinden toch dat het gezegd 
moet worden. We hebben in deze raad altijd de gewoonte gehad om niet heel expliciet ons eigen 
belang te bepleiten. Ik snap dat de heer Steenwijk dat vast niet met heel verkeerde bedoelingen doet 
maar misschien is het toch kies om daar even over na te denken. Over het punt van de voorsprong die 
we als gemeente Tubbergen hebben. Ik denk dat het iets is waar we gewoon heel blij mee mogen zijn. 
Hoe lang denkt het CDA dat we die voorsprong houden en zal het misschien niet goed zijn om je niet 
te richten op alleen je eigen grondgebied omdat het heel betrekkelijk is want er gaan heel veel 
gemeenten achteraan. Maar daarnaast staan weer negen gemeenten in de startblokken om daar weer 
achteraan te gaan. Zou het niet goed zijn om je als gemeente niet alleen daarmee te profileren maar 
om dat vooral te doen als veel groter gebied. Als Twente en misschien wel provincie Overijssel die 
waarschijnlijk de eerste provincie in Nederland maar wellicht in Europa wordt waar echt overal in het 
landelijk gebied glasvezel ligt. Het lijkt ons dat het wat meer zoden aan de dijk gaat zetten dan dat je 
puur kijkt naar je eigen gemeente. Want als alle gemeenten dat individueel gaan doen schiet het nog 
niet op. Zou het CDA er over willen denken om niet alleen op de gemeente Tubbergen te richten maar 
wel hierin de samenwerking toe zoeken met alle gemeenten die binnenkort in dezelfde situatie zitten 
als wij.  
 
De heer Busscher: De inspanning is dat we met de negen Twentse gemeenten daar gezamenlijk in 
optrekken. Even een opmerking nog richting de belanghebbende die dat inbrengt. Ik weet dat de heer 
Stevelink niet onder de 4% valt, dat even ter verduidelijking.  
 
De voorzitter: Fracties, college. 
Ambitie 15: Glasvezel. GB/VVD 
 
Mevrouw Bekhuis: Wij vinden het mooi om te zien dat de uitrol van glasvezel zo goed is gegaan in 
onze gemeente. We hebben onlangs gezamenlijk een motie ingediend om aandacht te vragen voor 
diegenen in het buitengebied die niet in aanmerking komen voor de glasvezelaansluiting zoals door de 
Cogas aangeboden. We vinden het wel van groot belang om ons te blijven inzetten voor de laatste 
2,5% niet aangeslotenen. Hiervoor zouden wij graag de samenwerking breder zien en ook breder 



 

 

kijken naar de technologische mogelijkheden om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om ook 
deze 2,5% aan te sluiten op glasvezel breedband. 
 
De voorzitter: Zijn er nog vragen vanuit andere fracties. Geen. Vanuit het college. Niet. Dan is het 
verzoek helder.  
 
Thema 3 Plattelandseconomie. Ambitie 16: Streekproducten. CDA.  
 
De heer Stevelink: Het bevorderen van streekproducten in de sector gemeente Tubbergen vergroten 
en te faciliteren in afzet. Samengevat kunnen we zeggen: streekproducten kunnen een bijdrage 
leveren aan de economische ontwikkeling en leefbaarheid van het platteland. We zouden daar graag 
zien dat samen met de burgers, ondernemers, overheid en onderwijs wordt gekeken of we deze 
doelen van streekproducten en samenwerking onder de aandacht kunnen brengen. Wij denken daarin 
een meerwaarde van de economische kant van het land te kunnen bewerkstellingen. 
 
De heer Plegt: Als je leest dat bij de indicatoren staat dat er minimaal vijf bedrijven gemobiliseerd 
moeten worden om hier aan mee te doen betekent het dan dat dit een politieke ambitie is waar 
ondernemers achter moeten gaan staan of bent u er al een stap verder in. 
 
De heer Stevelink: Ik kan me zo voorstellen dat je bedrijven kunt hebben die met streekproducten 
bezig zijn en die niet zien hoe ze dat moeten vermarkten. Als je via stakeholders of met elkaar via de 
club van de drie O's bij elkaar gaat zitten, dan kun je tot elkaar komen en tot andere ontwikkelingen 
komen wat een succes kan worden, of nog een breder succes kan worden. Daar gaat het een beetje 
om. 
 
De heer Plegt: Het leidt tot een gevolgvraag. De vraag was zijn er ondernemers die hier concreet om 
vragen want wat ons betreft is het vooral des ondernemers om daar een initiatief in te nemen en in elk 
geval daarin zelf een bijdrage te leveren. Mijn vraag is ook hoe het CDA dit ziet. Gaan we als 
gemeente de bedrijven aan het handje nemen. Ik zeg het een beetje flauw. Of wachten we het 
initiatief af dat we wellicht met een eenmalige bijdrage ondersteunen. Dan zal het voor ons anders 
komen te liggen, dat voeg ik er dan aan toe. 
 
Mijnheer Olde Hampsink: We zien dat het name een logistiek probleem is. Het is veel een-op-een en 
op het moment dat je het logistiek beter doet dan kun je het doen met meerdere ondernemers tegelijk, 
vandaar dat we beginnen met minimaal vijf ondernemers. Dan moet we het logistieke probleem 
oplossen want daar ligt namelijk het probleem bij streekproducten.  
 
De heer Plegt : Dat snap ik waarom zouden we dat niet aan de ondernemers zelf overlaten als het zo 
gemakkelijk is. Waarom zou je als gemeente daarin de zaak willen oplossen als het een logistiek 
probleem is. Als het probleem gewoon bekend is. 
 
Mijnheer Olde Hampsink: Het gebeurt dus duidelijk nog niet. 
 
De heer Plegt: Dat snap ik maar er is wel meer dat niet gebeurt.  
 
De heer Busscher: We willen de plattelandseconomie graag opkrikken. En streekproducten is iets van 
ons landschap hier. Om daar bedrijven bij elkaar te brengen. De heer Olde Hampsink zegt het al, qua 
logistiek valt er wat te verbeteren. Maar ik denk ook dat het een stimulans is om die mensen er bij te 
betrekken om streekproducten beter aan de man te brengen en misschien wel over de grens heen. 
Daar gaat het ons om. 
 
Mevrouw Kemperink: Er staat de kosten nader te bepalen. Dat vonden wij nog wel een bijzondere. 
Waar moeten we dan aan denken? 
 
De heer Busscher: Gebiedsgericht beleid noordoost Twente.  
 
Mevrouw Kemperink: We zijn benieuwd wat de ingeschatte kosten zijn.  
 



 

 

De heer Busscher: We laten het eerst in het voorstel van het college komen. We hebben nog redelijk 
wat geld in de gebiedsontwikkeling van noordoost Twente, daarin zitten nog miljoenen. Om daar een 
beroep op te doen zou een mogelijkheid kunnen zijn.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Een voorstel van het college laten komen? Nu begrijp ik er helemaal niets 
meer van want dit is toch iets dat juist de lokale ondernemer met zijn streekproduct zelf moet initiëren. 
Juist dan kun je het college om een standpunt vragen. Maar niet in het voortraject waarin een college 
iets moet bedenken waar ze het bestaan helemaal niet van kennen. Dat begrijp ik niet helemaal. 
 
De heer Busscher: Aanjagen en logistiek, daar moeten we op focussen. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Waarvoor, voor wie, welke groep? 
 
De heer Busscher: Voor de bedrijven die zich daar in ontwikkelen willen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Eerst gaf u aan dat het college met een voorstel moet komen. Volgens mij is 
het andersom. Die tien, twaalf, dertien, veertien bedrijven moeten met een voorstel komen waarmee 
het college aan de slag moet kunnen. Dan heb je het concreet. Anders blijft het nog niet concreet.  
 
De heer busscher: Dat kan ook maar we zien mogelijkheden hier in noordoost Twente voor deze 
bedrijven. Als we al daar beleid op willen maken dat het initiatief door het college wordt genomen door 
de verantwoordelijke portefeuillehouder, dat die de bedrijven bij elkaar brengt en dan misschien met 
stimulans en dergelijke daar een verbeterd plan neer te leggen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik vind dit echt heel lastig. U wilt dat het college iets gaat ontwikkelen voor 
een groep die eigenlijk niet bekend is. Die groep is niet bekend. Als die groep bekend is kan die intern 
aangeven daar zit onze behoefte, college kunt u wat met onze vragen. Met die vragen kom je 
vervolgens terug, wat is ons actieplan. Daar kan ik iets aan binden maar op dit moment kan ik daar 
niets mee. 
 
De heer Olde Hampsink: Het ligt op de verbindende activiteit die wij als gemeente willen uitstralen. Dat 
ligt hier heel duidelijk onder. We willen de vijf bedrijven die de streekproducten leveren met elkaar 
verbinden en dan logistiek verwerken richting de afzetmarkt, richting de doelgroepen. Daar moet het 
plan op geënt zijn.  
 
Mevrouw Kemperink: Is dit iets dat de bedrijfscontactfunctionaris zou kunnen doen? 
 
De heer Busscher: Ik zit meer te denken aan de stimulans voor die bedrijven die op het platteland 
bezig zijn om daar mee te promoten en dergelijke. Daar zit ik wat meer aan te denken. 
 
De heer Wessels: Een zinnetje. Ik sluit me aan bij het liberale standpunt van GB/VVD: laat het gewoon 
bij de ondernemer zelf. 
 
De heer Busscher: Maar dan gebeurt er niets. 
 
De heer Wessels: Maar we zijn als gemeente niet de instantie die allerlei ondernemers in het zadel 
moet helpen.  
 
De heer Busscher: Dat ben ik met u eens. Maar we willen wel de economie op het platteland draaiend 
houden, de werkgelegenheid en het behoud van de bedrijven. Wat is er mis mee om daar toch iets 
mee te doen? 
 
De heer Wessels: Ik denk dat de ondernemers dat heel goed zelf kunnen en elkaar kunnen opzoeken 
en markten met elkaar kunnen gaan regelen. Ik denk niet dat de gemeente dat moet gaan doen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Wat is een ondernemer?  
 
De heer Busscher: Een aanjager, daar gaat het ons om.  
 



 

 

De heer Oude Luttikhuis: Waar in naar toe wil: als je geen initiatieven ontplooit, geen kansen naar je 
toe trekt, dan ben je geen ondernemer. Moet je dan een kansloos geachte ondernemer gaan 
ondersteunen om een onderneming te gaan creëren? Dat vind ik lastig. 
 
De voorzitter: Volgens mij zijn de standpunten op dit moment duidelijk. U krijgt straks nog de 
gelegenheid om daar intern over te debatteren en wellicht ook onderling. Ik wil graag door naar 
ambitie 17: gebiedsontwikkeling duurzaamheid.  
 
De heer Stevelink: Mestverwerking of bewerking, zo u wilt, is op dit moment een actueel onderwerp en 
ook hard nodig vinden wij. Door de toename van strenge mestwetgeving krijgen we te maken met 
deze materie. Mestverwerking is ons inziens een kans voor duurzaamheid, gebiedsontwikkeling en 
heeft beoogde kans op werkgelegenheid denken wij. Daarom willen we graag promoten de 
verduurzaming van energieopwekking op het platteland. De gelden beschikbaar stellen voor de 
economische ontwikkeling in het gebied te behouden. Het faciliteren van economische impulsen. Ook 
inzetten op lokale mestverwerking. Initiatieven ondersteunen die eigenlijk nu heel hard nodig zijn. Het 
doel moet eigenlijk zijn om de milieudoelen door ons worden opgelegd, ammoniak en fosfaat, te laten 
dalen en de levensvatbare bedrijven in ons buitengebied.  
 
De heer Hannink: Mooi dat bij jullie de problematiek leeft. Die leeft ook bij ons, gezien ook de 
beleidsambitie die wij al hier over hebben gemaakt. Hoe graag we die beleidsambitie wel zouden 
willen ondersteunen eerst een aantal verdiepingsvragen. Ten eerste: hoeveel geld denk je dat je 
hiervoor vrij moet maken en wat je hier voor nodig hebt. Wat is nu precies de intentie. Het doel: 
participeren in een soort van mestverwerking maken, bewerking, verwerking. Welk systeem zie je dan 
als kansrijk. Wat ons betreft ja. Het probleem is geweldig groot op dit moment. Zonder enige twijfel. 
Hier in Twente komt het zeker gigantisch hard aan. Daarom wil ik eerst antwoord op de vragen die ik 
zojuist stelde. 
 
Mijnheer Stevelink: Ik denk dat het belangrijk is welk systeem nu het beste is. Dat weet je natuurlijk 
ook van te voren nog niet. Het is wel heel belangrijk dat we daar naar kijken, naar individuele lokale 
mensen die iets willen met mest. Die zijn er inmiddels en ze zouden heel graag daar bij betrokken 
willen zijn. Wij zien ook dat grootschalige mestverwerking nog niet zo heel hard van de grond komt. 
Enkele particuliere bedrijven zijn echt heel goed bezig vinden we zelf. Maar grootschalige, ik moet nog 
zien of dat van de grond komt. Het is belangrijk dat we nu lokaal gezien een aantal projecten 
opgestart krijgen zodat we ervaring op kunnen doen. Wat werkt nu het beste. Met wat kunnen we het 
beste uit de voeten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons daar goed op gaan oriënteren. En dat 
we dat met elkaar even gaan doen want we hebben met elkaar toch een rol in het buitengebied en 
met deze problematiek om dat op te lossen.  
 
De heer Hannink: Voorzitter dank. De eerste vraag die is nog niet beantwoord, namelijk hoeveel geld 
denk je dat je hier voor nodig zult hebben. Ten tweede ben ik zeer geïnteresseerd. Over welk project 
hebben we het dan? Ik denk er graag over mee maar ik weet niet exact waar het over gaat. Dus kan ik 
me er ook geen beeld bij vormen. Is dit wat, zou dit kansrijk kunnen zijn? Vul maar in. Kunt u ons daar 
wat in meenemen? 
 
De heer Busscher: Het gaat in principe over het promoten, het verduurzamen van het buitengebied. 
Mestverwerking is daar een onderdeel van. Er zijn verschillende manieren van mestverwerking. Er 
lopen proeven en ik heb ook begrepen van de wethouder dat hij bezig is om bedrijven bij elkaar te 
brengen om dit voor elkaar te krijgen. Het hoeft niet direct geld te kosten, het kan eventueel geld 
kosten als u zegt we gaan wat promoten. Om daar ook een soort van financiële bijdrage te doen dat je 
die bedrijven daar mee helpt of een klein beetje ondersteunt. Het hoeft niet direct geld te zijn maar het 
kan ook inzet zijn. Dat is toch een stuk milieu, verduurzaming van het buitengebied om dat te 
promoten. Daar gaan we voor.  
 
De heer Hannink: We willen graag helpen promoten maar ik zie op dit moment geen exacte pilot 
waarvan ik zou kunnen zeggen joh, daar moeten we op gaan inzetten, dat is het ei van Columbus. De 
markt is er aan alle kanten volop mee bezig dat merkt iedereen. Niemand heeft schijnbaar nog het 
beste principe. Om dan een heel concreet project te noemen, dat is wat destijds in Sleen aan de hand 
was, wat Lely heeft opgekocht, dat is toch niet een mis te verstaan bedrijf. Daar had ik zeker van 
verwacht dat die zeker tot resultaat zou gaan leiden. Maar helaas hebben we inmiddels moeten 
constateren dat die ook de stekker eruit heeft getrokken. De projectgroep waar u het over hebt daar 



 

 

heb ik ook wat over gehoord. Maar ik merk dat onderling van de mensen die aan tafel zitten ze het ook 
heel erg lastig vinden om er met elkaar uit te komen over hoe het nu exact moet. Men heeft er wel 
ideeën voor maar dat wil nog niet zeggen dat je alle neuzen dezelfde kant op krijgt. We zien hier 
dezelfde problematiek. Inzet, ja prima. Vandaar ook dat we zelf die beleidsambitie al hebben gemaakt. 
Maar waarop exact welk project en hoe verder en met hoeveel geld, dat is voor ons een heel groot 
vraagteken.  
 
De heer Busscher: En ook niet direct om het geld. Het gaat gewoon om de mensen bij elkaar te 
brengen. De bedrijven bij elkaar te brengen. De kennis met elkaar te delen en waar de mogelijkheden 
zitten. Het gaat ook om vergunningverlening per bedrijf waar mestverwerking moet komen. Dat krijgen 
we dan ook als er toepassingen zijn op bepaalde bedrijven. Dan zal daar ook een vergunning voor 
moeten zijn. Daar moeten we gezamenlijk meer over nadenken. Misschien is dat wat om geld uit de 
gebiedsontwikkeling Noordoost Twente daar voor in te zetten.  
 
De heer Hannink: Misschien moeten we het dan over een andere boeg gooien, namelijk 
mestvergisting is op agrarische bedrijven toegestaan binnen het bouwblok. Dus misschien moeten de 
beleidsambities dan wel worden gewijzigd. In ieder geval dat we meer zaken gaan vrijstellen op 
bedrijfsniveau. Let wel bedrijfsniveau, niet grootschalig. Wat het andere betreft, daar zijn we het 
razend met elkaar over eens. Komt hier een aanvraag binnen, dan gaan we de beleidsambitie als de 
brandweer afhandelen want de nood is echt aan de man. Zonder enige twijfel. 
 
De voorzitter: Mag ik deze afronden. Dank. 
Mestverwerking GB/VVD. Mijnheer Hannink neem ik aan. U maakt al een inleiding.  
 
De heer Hannink: Ik weet niet of het nog nodig is. Ik heb er net al het nodige over gezegd. Het vult 
elkaar aan.  
 
De voorzitter: Zijn hier nog vragen over? 
 
De heer Wessels: Ik deel de zorg. Alleen als er wordt gevraagd mestverwerkingsprojecten met 
voorrang behandelen dan betekent het dat andere dingen dus langer moeten wachten. Daar ben ik 
niet voor. Alle vergunningen moet zo spoedig mogelijk worden afgewerkt en ik ben er niet voor om de 
mestverwerkingsverhalen voorrang te laten verlenen op andere ook belangrijke vergunningen.  
 
De voorzitter: Duidelijk. 
 
Ambitie 19: Gezond leefklimaat. PvdA. 
 
Mijnheer Wessels: We hebben niet zo lang geleden raadsbreed een motie aangenomen tegen het 
afvalwater van de NAM. We hebben allemaal onze zorg uitgesproken voor ons landschap en voor ons 
nageslacht. Ik wil in het verlengde daarvan een andere milieudreiging noemen en dat is de wijze 
waarop de bollentelers omgaan met agrarische grond. Bij de NAM was het nog zo dat water met gif 
duizenden meters onder de grond terecht kwam. Hier hebben we het over bestrijdingsmiddelen en 
giffen die gewoon in de lucht worden gespoten. Die in de bodem terecht komen, in het grondwater 
terecht komen en ook in het oppervlaktewater terecht komen. Er is door onze wethouder een 
convenant afgesproken. Daar hebben we het al eerder over gehad. Het convenant biedt de 
mogelijkheid nog steeds om binnen vijf meter van bewoning te spuiten met giffen. De 
gezondheidsraad adviseert daarbij als dat gebeurt: ramen sluiten en niets eten van je eigen tuin en 
kinderen binnenhouden. Dat vinden wij nog steeds geen goede zaak. We vinden het convenant dat 
destijds is gesloten eenzijdig. Daar zat alleen LTO, gemeente en de bollentelers mee om tafel. Dat is 
het verhaal van de slager en zijn eigen vlees. Wij vinden dat het convenant opengebroken moet 
worden. In het belang van ons landschap en in het belang van onze kinderen. En dat het een 
convenant moet worden waarbij ook andere partijen zoals de GGD, omwonenden en 
natuurorganisaties om tafel zitten. We gaan er in deze ambitie voor om een scherper convenant met 
elkaar af te spreken in het belang van onze volksgezondheid.  
 
De voorzitter: Vragen vanuit de andere fracties. 
 
De heer Plegt: Heeft de PvdA ook de ervaringen gehoord van de omwonenden van de bollenvelden 
van het nieuwe convenant? Zit dat verwerkt in uw voorstel? Waarbij ik wil zeggen: de zorg die er in zit 



 

 

verwoord die respecteren we. Maar we vroegen ons af komt dat weg bij een omwonenden of alleen 
maar vanuit uw eigen gevoel dat dit nog niet mooi genoeg is.  
 
De heer Wessels: De omwonenden heb ik gesproken. De omwonenden hebben niet meegedaan aan 
het convenant. We hebben het convenant ook pas later in bezit gekregen. We zijn er ontevreden over. 
Ik kom niet op voor omwonenden die dit nu aangaat maar ik kom op voor de volksgezondheid van 
onze hele gemeente en eigenlijk stopt dat helaas niet bij de gemeentegrenzen. Ik zou graag willen dat 
de raadsbrede ondersteuning die wij wel hebben als het gaat tegen de NAM. Want dan zet iedereen 
er vanzelfsprekend een handtekening onder. Ik zou diezelfde steun ook graag voor dit willen zien. 
Want ik denk dat dit zeker zo een groot gevaar is.  
 
De voorzitter: Nog anderen. 
 
De heer Busscher: Geen vraag, meer een opmerking. Het CDA is daar ook voor. Nummer één is de 
volksgezondheid. Als het om de volksgezondheid gaat dan moeten we er echt goed mee oppassen en 
goed weten wat we doen. Vorig jaar is dit convenant gesloten. Ik weet aan de rand van vijf meter van 
scholen. We hebben op vijf meter afstand van bollenteelt geen scholen staan. Het is ook zo dat de 
volksgezondheid voorop staat. Maar we willen graag met elkaar over in discussie op een later tijdstip.  
 
De heer Wessels: Om even te reageren op die vijf meter. Er kan zo maar iemand in een weiland vijf 
meter naast het Canisius volgend jaar beginnen met bollenteelt. We hebben dit convenant in handen 
en kunnen daar niets tegen doen.  
 
De heer Busscher: Dat kan niet. Daar kunnen geen bollen worden geteeld.  
 
De heer Wessels: Maar hoe zouden we dat tegen willen houden? 
 
De heer Plegt: Op zich, hoe zou u dat tegen willen houden in de zin van een wet in formele zin. Die 
hebben we vast niet. We durven inmiddels te vertrouwen op het inzicht dat de bollentelers hebben. Ik 
denk dat we ons ook mogen prijzen dat het een correctie beroepsgroep is die uit eigen beweging een 
initiatief heeft gesloten waarin ze zich verbinden tot een aantal maatregelen. Dat ze omwonenden 
informeren op het moment dat ze aan het werk moeten en dat ze daar rekenschap mee houden. We 
hebben ook omgekeerd ook van omwonenden, hoewel ze natuurlijk tien keer liever hebben dat die 
bollenteelt er niet plaatsvindt, dat ze vinden dat het convenant op een correcte manier wordt 
uitgevoerd. In die in vinden wij dat het niet zo ongenuanceerd is als u naar voren brengt en dat er 
rekenschap door de beroepsgroep wordt gehouden. Niet puur vanuit geldelijk gewin maar ook met 
begrip voor wat de maatschappij er van vindt. Daarmee is het wat ons betreft ook al in redelijke mate 
voldoende geregeld.  
 
De heer Wessels: Ik zou bijna zeggen u hebt u laten inpakken door de mensen want begrip is prachtig 
maar er wordt nog steeds met gif gespoten op vijf meter afstand. Dat blijft gewoon. Daar kun je een 
prachtig verhaal omheen doen maar het gif blijft gewoon. Er loopt nu al een onderzoek en in 2018 
krijgen we de resultaten. Als daar straks uit blijkt dat mensen onder ander door dit soort dingen erge 
ziektes hebben gekregen dan wil ik in ieder geval mijn geweten schoon hebben door te zeggen: ik heb 
al mijn best gedaan om er tegenin te gaan. Meer kan ik niet doen.  
 
De heer Busscher: Vijf meter is heel dicht bij. Dat ben ik met de heer Wessels eens.  
 
De voorzitter: Ik wil even ingrijpen. Het gaat nu niet meer om vragen. Ik denk dat we nu het debat 
aangaan en het standpunt bepalen. Ik denk dat u daar straks de gelegenheid voor krijgt.  
Ik ga naar programma 3, Omzien naar elkaar. Ambitie 20. Het CDA over armoede.  
 
Mevrouw Veenhuis: We zien de ontwikkeling dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van 
levensmiddelenpakketten die de diaconie en de PCI met Kerst en Pasen beschikbaar stellen. 
Daarnaast is er ook een stijgende lijn in het aantal aanvragen voor het jeugdsportfonds en het jeugd 
cultuurfonds. Deze signalen roepen bij ons de gedachte op dat er steeds meer mensen in onze 
gemeente in armoede leven. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Onze beleidsambitie betreffende 
armoede is het huidige armoedebeleid en minimalbeleid onder de loep te nemen. Wat is onze definitie 
van armoede? Wanneer is de gemeente in beeld of aan zet en hoe zorgen we ervoor dat onze 
inwoners zelfredzaam blijven. Daarnaast is het raadzaam om te kijken of er elders financiële middelen 



 

 

te krijgen zijn om deze doelgroep te ondersteunen. Het doel van deze beleidsambitie is een goede 
ondersteuning aan mensen c.q. gezinnen die in armoede leven zodat ze mee kunnen blijven doen in 
de maatschappij en zelfredzaam blijven. Naar ons idee is er nog geoormerkt geld van de koopkracht 
tegemoetkoming van ongeveer € 35.000,00 die we hiervoor zouden kunnen gaan gebruiken.  
 
De voorzitter: Vragen vanuit de andere facties. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: U hebt het over € 35.000,00 en gaat het ophogen naar € 50.000,00.  
 
Mevrouw Veenhuis: Ik weet niet precies hoeveel geld er nodig is maar er is in ieder geval nog 
€ 35.000,00 beschikbaar op geoormerkt geld dat we daar voor beschikbaar kunnen stellen.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ik vraag dit omdat de kosten € 50.000,00 zijn. Dus raakte ik een beetje 
in de war van wat u nu precies bedoelde. Natuurlijk houden wij niet tegen dat we het armoedebeleid 
niet zouden willen steunen. Wat we wel graag zouden willen zien is of er ook onderzoek naar is 
gedaan. U zegt zelf al de weg naar het sportfonds…Onze fractie vindt het eigenlijk plausibel dat 
mensen het nu ook gaan doen. We hebben heel lang aan mensen gezegd, ook ikzelf, daar hebben we 
potjes voor, dat mag je vragen. Ga daar nu naar toe. Heel vaak waren mensen hier te beschaamd om 
het te gaan vragen. Wij zijn verheugd dat mensen gebruik maken van die potjes. Wat maakt dat u het 
wilt verhogen of dat u aanleiding heeft dat er meer nodig is? 
 
Mevrouw Veenhuis: Het is goed dat mensen daar gebruik van maken want we stellen het niet voor 
niets beschikbaar. Maar we zien nu wel een hele grote extra vraag. De lijn wordt steeds groter. We 
denken dat aanmoediging gegeven moet worden.  
 
De heer Wessels: Natuurlijk zijn wij het ook eens met het armoedebeleid. Ik heb begrepen van de 
wethouder dat vanuit het verleden er vaak wel geld was maar dat de mensen er geen gebruik van 
maakten. Daar spraken we zo even over. Ik zou andere raadsleden willen vragen als we in de 
toekomst nog eens praten over kwijtschelding, dan hebben we het over OZB en andere zaken, daar 
hebben wij vaker gezegd dat is in de jaren van 120% langzamer naar 100% van het minimum gegaan. 
Daar hebben we nooit steun voor gekregen van de andere partijen. Als dat in de toekomst weer op de 
agenda staat, stemt u dan met ons mee.  
 
De voorzitter: Voldoende. 
Ambitie 21: Gehandicapten.  
 
De heer Stamsnieder: Wij willen dat in ieder geval de gehandicapten kunnen meedoen aan het 
maatschappelijk verkeer. De wet verplicht ons op 1 januari 2017 ook over het een en ander. Dan gaat 
het vooral over de toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid van het een en ander. Het lijkt 
ons goed om in brede zin hier plannen voor op te zetten. Te inventariseren wat al toegankelijk 
bereikbaar en bruikbaar is en waar moeten we nog de nodige stappen zetten. Je zou dan een lijn 
kunnen uitzetten naar het jaar 2020 om te kijken wat we in die komende periode willen bereiken als 
het gaat om toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid. Hoe beter wij in beeld hebben hoe dat 
is in alle kernen van de gemeente Tubbergen, dat zou je in samenwerking kunnen doen met de 
dorpsraden, de ondernemersverenigingen, des te beter kunnen we anticiperen op al die zaken als het 
gaat om bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Vandaar ook dat we zeggen we moeten 
daar een plan van aanpak van maken opdat we niet dingen gaan missen en toch kunnen voldoen aan 
de wet. We zijn er ook van overtuigd dat niet alles in een jaar kan. Dat we daar wat langere tijd voor 
nodig hebben. Maar het is wel belangrijk dat we goed inzichtelijk hebben hoe we er nu voorstaan en 
waar we naar toe moeten werken. Want de wet geeft daarin duidelijke richtlijnen.  
 
De voorzitter: Vragen vanuit de andere fracties. Ja. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Wij als fractie waarderen het bijzonder dat dit voor het voetlicht wordt 
gebracht. We waarderen het des te meer dat onze, helaas, ervaringsdeskundige Herman Booijink hier 
door mijnheer Stamsnieder actief in betrokken is. Wij zijn daarom ook heel blij dat het zo is 
overgenomen zodat Herman zijn expertise daarin ten volle kan benutten.  
 
De voorzitter: Anderen nog. Dank u wel 



 

 

Thema 3.2: Samen. Daar is niets van binnengekomen. Dan gaan we nu naar overdragen en ambitie 
22|: Speciaal vervoer. Dorpen Centraal. 
 
Mevrouw Kemperink: Ik weet niet of het heel veel toelichting behoeft. We hebben al een keer eerder in 
de raad aangegeven dat we vinden dat er zoveel mogelijk lokaal geregeld moet worden in plaats van 
met de Twentse gemeenten. De regelingen die er nu zijn lijken voor heel veel mensen goed te zijn. 
Wat ons betreft hoeft daar niet aan te worden getornd. We willen eigenlijk gewoon speciale aandacht 
vragen voor het speciaal vervoer dat er nu is en dat we dat ook zo laten. Dat is eigenlijk een beetje de 
gedachte erachter.  
 
De heer Stamsnieder: Dit is al eerder aan de orde geweest. Ook al in de raad. We hebben er destijds 
ook een motie van aangenomen. Er is inmiddels een werkgroep ingesteld die dat ook gaat bekijken. 
Dit samen met de Wmo-raad. Die hebben vorige week dinsdag een overleg gehad. Het 
gehandicaptenplatform is daarbij aan zet. Ik denk dat degenen die daarmee in aanraking komen om 
de tafel zitten. Daar zijn we bijzonder blij mee dat het in ieder geval is opgestart. Ik denk dat het dat is 
dat we destijds in een motie hebben verwoord.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Volgens mij hebben we in de motie ook gezegd dat een kritisch oog op de 
bestaande voorzieningen absoluut niet ongewenst was. Alleen dat we wel bijzonder voorzichtig 
moesten zijn met deze kwetsbare bevolking. Dat was volgens mij de aard en de strekking van de 
motie. Daar kunnen we ons nog steeds volledig in vinden. Dan begrijp ik ook niet helemaal de 
woorden: zo nodig op verzoek kan er overlegd worden of er meer budget ter beschikking gesteld dient 
te worden. Dat kon ik niet goed rijmen in de motie die toen is geweest. Ik moet daarin toch even een 
schot voor de boeg geven. Ik kon me eigenlijk heel goed vinden in de motie die destijds is 
aangenomen.  
 
Mijnheer Hannink: De heer Oude Luttikhuis en de heer Stamsnieder verwoorden prima voor wat 
betreft de eerder aangenomen motie hier. Wat ik bijzonder aan deze beleidsambitie vind is dat u 
volledig terug wil naar een eigen gemeentelijke aanbesteding terwijl wij het juist andersom hebben 
gezegd. Vanuit de GR-14 maar met lokaal maatwerk. Dus het lokale maatwerk dat u graag wilt zit in 
de motie al verwerkt. Dus in dat opzicht vind ik het een bijzondere move die u maakt.  
 
Mevrouw Kemperink; Waar het om gaat is maatwerk mogelijk. Waar we een beetje bang voor zijn is 
dat er toch zoveel mogelijk bovenlokaal wordt gedaan en dat er toch een groep mensen is die daar 
een beetje in wegvalt. Dat is toch wel een beetje onze angst. Vandaar deze ambitie. Daarbij komt, als 
je kijkt naar het budget beschikbaar stellen, het zou natuurlijk kunnen dat met de huidige beschikbare 
middelen het passende vervoer niet meer voor elkaar krijgen voor een aantal mensen. Dan denken 
we: moet je dat wel willen wijzigen. Voor sommige mensen is het gewoon zo dat je daar inderdaad 
maatwerk op moet toepassen. Misschien heb je dan toch iets meer budget nodig. Wij vinden dat het in 
overleg mogelijk zou moeten kunnen zijn. 
 
De heer Hannink: Nog een keer dat ik in aanvulling een vraag hierop richt naar u. Waarom zou het 
lokale maatwerk en de behoefte aan de kwetsbaren die u benoemt in een lokale aanbesteding beter 
tot uitdrukking komen dan in een GR-14. 
 
Mevrouw Kemperink: Wat we vooral willen voorkomen is dat mensen die nu speciaal vervoer hebben 
dat er aan wordt getornd. Laat de mensen hebben wat ze hebben. Laat het gewoon zo en ga er niet 
aan tornen. Dat is een klein beetje onze gedachte.  
 
De heer Stamsnieder: er is nu een werkgroep waarin alle belangengroeperingen zijn 
vertegenwoordigd. Ze gaan er mee aan de slag en wij moeten vertrouwen hebben. Er zitten zelfs 
mensen of kinderen in die er gebruik van maken. Dan heb je toch de ploeg bij elkaar, die het met 
elkaar gaan bepalen. Volgens mij kunnen we niet dichterbij komen. We laten het in feite over aan de 
ervaringsdeskundigen. Als zij zich kunnen vinden in het nieuwe voorstel dat er wordt gedaan, wie zijn 
wij dan nog om daar nog wat van te vinden. Als zij het er met elkaar over eens zijn en zij hebben het 
goed uitgediscussieerd met elkaar, de belangrijkste zaken die worden verwoord. Dan wordt er ook 
echt gekeken naar de individuele personen die speciaal vervoer nodig hebben. Maar dat staat in 
principe ook in de motie.  
 



 

 

Mevrouw Kemperink: Als alle ouders die nu lokaal speciaal vervoer krijgen het er straks mee eens zijn 
dan is dat mooi inderdaad.  
 
De heer Oude Luttikhuis: U zegt de ouders. Het gaat niet alleen om de ouders, het gaat erom dat het 
van alle kanten wordt bekeken. En van meerdere expertisegroepen wordt bekeken. Niet alleen de 
ouders. Natuurlijk, als je het van een kant bekijkt heb je altijd ondersteuning nodig en jouw geval is 
altijd het ergste. Daar moeten ook onafhankelijke deskundigen naar kijken die het op een goede 
manier kunnen beoordelen met die lokale maat.  
 
Mevrouw Kemperink: En juist daarom die werkgroep. Dat is helemaal prima maar wat we willen 
voorkomen is dat er toch nog een groep is die misschien buitenboord valt door die werkgroep. Dat zou 
kunnen. Daar verschillen wij dan over van mening.  
 
De heer Stamsnieder: Dat vind ik dan een diskwalificatie van de werkgroep. Die zijn net begonnen. 
Dat zou ik toch wel erg vinden. Als we daar geen vertrouwen in hebben dan doen we ergens iets niet 
goed. 
 
Mevrouw Kemperink: Wij zeggen niet dat we geen vertrouwen hebben in de werkgroep. Wat we willen 
voorkomen is dat de ouders die nu geld krijgen voor speciaal vervoer straks buiten de boot gaan 
vallen. Wij zouden graag zien dat wat lokaal nu is straks zo blijft.  
 
De voorzitter: Ik stop deze discussie.  
 
Ambitie 23: Vervoer. GB/VVD 
 
De heer Hannink Volgens mij is deze vrij helder. We hebben er zojuist ook al over gedebatteerd en 
ook al eerder in een motie. Volgens mij is een extra toelichting niet nodig.  
 
De voorzitter: Vragen aan de heer Hannink? Niemand. 
 
Programma 4 Burger en bestuur. Ambitie 24: Regionale samenwerking. GB/VVD 
 
De heer Ophof: Voorzitter heel kort. We hebben een motie aangenomen. Dat is in principe ook een 
stuk van deze beleidsambitie. We hebben daar alleen nog op ingezet dat we willen gaan voor een 
slanke regio Twente. Dus de kosten daar besparen waar het mogelijk is. Al dan niet met instemming. 
Maar dan hebben we in ieder geval geprobeerd om de middelen daar te krijgen waar we ze graag zien 
neerdalen.  
 
De voorzitter: Vragen niemand. 
 
Ambitie 25: Brandweer. Dorpen Centraal. 
 
Mevrouw Kemperink: Dit is al vaker besproken. In die zin is het inderdaad niet vernieuwend. Dat wil ik 
bij voorbaat aangeven. Waar we heel bang voor zijn is dat de animo om bij de brandweer te gaan toch 
terugloopt als het gevoel er heerst dat er steeds meer wordt uitgekleed. Wat we eigenlijk zouden 
willen is dat er wel een bepaald voorzieningenniveau blijft. Het liefst zouden we teruggaan naar het 
oude. Maar we hebben het gevoel dat er meer moet worden betaald en dat we niet hetzelfde krijgen. 
Dat is allemaal al eerder gezegd. Maar wij vinden het toch heel erg belangrijk dat er echt wordt ingezet 
dat bij bovenlokale samenwerking onze stem toch wel goed wordt gehoord. Wij vragen ons af of dat 
altijd wel goed is gebeurd.  
 
De heer Hannink: Hebt u al de indruk of meegekregen dat de brandweer in Tubbergen al is verkleind 
en dat er materiaal is weggehaald? 
 
Mevrouw Kemperink: Wat ik begrepen heb is dat er voor brandweermensen, een aantal in ieder geval, 
de aantrekkelijkheid om bij de vrijwillige brandweer te blijven minder wordt. Ook omdat de 
voorzieningen minder worden. Dat is wat mij wordt gezegd. Dat zouden we heel erg jammer vinden. 
Daarom denken wij dat je wel goed op je voorzieningenniveau en materieel moet letten zodat mensen 
het nog wel aantrekkelijk vinden om te doen wat ze nu doen.  
 



 

 

De heer Hannink: Helemaal mee eens maar nogmaals, naar ons beter weten is het 
voorzieningenniveau hier in Tubbergen niet minder geworden. We hebben inderdaad het nodige met 
elkaar hier al in deze raadszaal over gezegd. De andere frustraties die u uit, dat we inderdaad minder 
krijgen voor meer geld, ook dat is hier eerder geuit. Als het goed is loopt er nog een procedure waar 
we nog steeds geen antwoord op hebben vanuit het college. We moeten nog maar afwachten of dat 
gaat gebeuren. Zoals gezegd, het is ook niet nieuw. Dat erkende ik direct al. Maar we vinden het echt 
heel erg belangrijk dat hier echt aandacht voor is. Er is aandacht voor maar het is onze ambitie om 
daar wel goed op in te zetten.  
 
De heer Olde Hampsink: Er is wel wat aan materiaal weg en er gaat op korte termijn ook wat weg heb 
ik begrepen. Het is ook een regioding. We hebben het niet allemaal in de hand. We kunnen daar wel 
wat druk op uitoefenen. Ik ben het wel eens met de betrokkenheid van de vrijwilligers. Want daar 
moeten we wel op toezien. Want daar maken we ons wel zorgen over. Daar heb ik ook al eerder 
samen met de heer Wessels onze zorg geuit. We hebben gesprekken gehad. Maar het blijft een 
blijvend probleem en we moeten er aandacht voor blijven houden. 
 
De voorzitter: Misschien even een misverstand. Er is wel wat weg maar er is ook iets voor 
teruggekomen. Het is veranderd. Dus het voorzieningenniveau is alleen maar beter geworden. Men 
kan nu meer met datgene dat men heeft. Even voor alle duidelijkheid. Het is een eigenaardigheid dat 
de vrijwilligers in Weerselo heel hard toenemen. In Ootmarsum nemen ze heel hard af en hier blijft het 
gelukkig gelijk omdat men zo een hechte groep is. Maar de aandacht is er zeker. Even voor de 
juistheid ervan.  
 
De heer Wessels: Ik kan volstaan met te zeggen dat ik het in dit geval met Dorpen Centraal en met 
het CDA eens ben.  
 
De voorzitter: Maar dat zijn twee verschillende meningen.  
 
De heer Wessels: Ik dacht ik doe het heel snel maar dat gaat blijkbaar te snel. Ik bedoel dat ik me 
zorgen maak over zowel materieel als personeel als het gaat om onze plaatselijke brandweer. Dat heb 
ik al eens eerder ingebracht. Ik ben nog steeds niet gerust gesteld en ik houd rekening met een 
scenario dat we over een aantal jaar een brand hebben en dat we bijna geen mensen meer hebben 
die er naar toe gaan. Dat hierin staat een krachtig signaal afgeven, daar sta ik heel erg achter.  
 
De voorzitter: Nog meer over dit punt? 
 
Ambitie 26: politie. 
 
Mevrouw Kemperink: Er is al een motie voor ingediend. De burgemeesters hebben hierin al stappen 
gezet. Wat we zelf heel erg verwonderlijk vinden is dat al sinds 2012 de aanrijdtijden voor prio-1 
meldingen slechts 70% van de tijd wordt behaald. Toentertijd is schijnbaar gezegd we gaan er 
aandacht aan besteden. Dat is niet verbeterd en nu wil men dan middelen gaan weghalen. We vragen 
ons af of ondanks de gesprekken die jullie gaan voeren er ook niet iets mee gedaan moet worden. Dat 
wat gezegd is dat gedaan zou worden is niet gebeurd en nu wil men nog meer gaan weghalen. Jullie 
doen er al het nodige aan. Maar we vinden niet dat het met een gesprek dan maar afgelopen moet 
zijn. We willen wel graag dat dit doorgang blijft vinden en dat hier de nodige aandacht voor blijft en 
niet aan de hand van een paar gesprekken gezegd wordt het gaat niet door, we krijgen niet meer 
middelen en dan houdt het op.  
 
De heer Busscher: We hebben hier onlangs, en daar refereert mevrouw Kemperink ook aan, een 
raadsbrede motie, ook met een toezegging richting college aangenomen. Ga hierover in gesprek. 
Gezamenlijk ook met de noordoost Twente burgemeesters. Wij delen de zorg ook en willen hier ook 
de politie houden. We hebben eigenlijk al gerefereerd aan onze motie van toentertijd door mevrouw 
Aalderink ingediend.  
 
De heer Hannink: De zorgen die hier worden geuit delen wij volledig. Alleen gezien dat recent de 
motie hier door de raad is gegaan, die wij ondersteund hebben en waar nog actie op zit die nog moet 
worden uitgevoerd, dan wel verder uitgekristalliseerd en besproken, zien wij dit als overbodig.  
 
De heer Wessels: Ter aanvulling. Ik ben het dit keer helemaal met de heer Hannink eens.  



 

 

 
De voorzitter: Ambitie 27: Veiligheid. CDA 
 
Mevrouw Reinerink: We hebben dit onderwerp ingediend omdat we vinden dat er met name de laatste 
tijd steeds meer reuring is over de veiligheid en dan met name alcohol en drugs. Wij denken dat daar 
gewoon veel preventie en voorlichting moet komen op scholen. Afgelopen week bij de GGD-
raadsleden bijeenkomst werd gezegd dat we € 29,00 per persoon per jaar betalen aan GGD-kosten. 
Dat is merkbaar op het consultatiebureau maar als je wat oudere kinderen hebt zie je daar niet zo heel 
veel van terug. Wij denken dat het gewoon heel erg belangrijk is om de jongeren bewust te maken van 
de gevolgen van het overmatig alcoholgebruik en drugs. Want ook dat komt in onze gemeente helaas 
steeds meer voor. Daarbij heb ik ook genoemd dat het wellicht handig is om in dorpen over te gaan op 
de 112-app of een buurtapp, benoem het maar. Ik heb het zelf de 112-app genoemd. Bij ons in het 
dorp werkt die app perfect. Je mag zeggen wat je wilt maar ik denk dat het zeker bij kan dragen aan 
het gevoel van veiligheid van de burgers.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Wat betreft de 112-app zijn wij van mening dat het zeker preventief kan 
werken en dat het een heel goed burgerinitiatief is. Dat heel goed vanuit de burger naar voren 
gebracht kan worden. Het andere, wat betreft alcohol en drugs, dat is ook een groot probleem. Wat wij 
ook al vaker hebben aangegeven: ouders zijn in deze de eerst aanspreekbare maar ook 
verantwoordelijke mensen. TVC zou voor iedereen hierin een goed voorbeeld kunnen zijn. Dit binnen 
hun club met alcohol en drugs en de gastsprekers. Maar ook de initiatieven die ze daar hebben in het 
middenkader dat betrokken wordt en de aanspreekcultuur. Het is een prachtig voorbeeld. Ik heb niet 
het idee dat de gemeente er iets aan toe moet willen voegen. Daar kunnen heel veel mensen gewoon 
naar toe gaan om expertise te halen. Daarnaast weet ik dat kinderartsen uit onze naburige 
ziekenhuizen zich heel graag laten uitnodigen door dorpsraden en sportverenigingen. Dat zijn bij 
uitstek de mensen die in feitelijkheden kunnen zeggen welke rampen alcohol en drugs met zich 
meebrengen. Ook deze professionals zullen zeker appelleren aan het rolmodel dat nog altijd de 
ouders moeten zijn.  
 
Mevrouw Reinerink: Ik ben het in grote lijnen met u eens. Ik ben zelf ook moeder van een tienergezin 
en weet ook dat het bij ons aan tafel wordt besproken. Maar ik weet echt niet wat er aan de achterkant 
gebeurt. Ik kan wel denken dat onze kinderen alles doen zoals ik het hen voorschrijf maar links en 
rechts horen we, als we denk ik heel eerlijk zijn, best wel hele schokkende dingen over de alcohol en 
drugs. Ik denk dat als ik het onze kinderen vertel het anders is dan dat een ervaringsdeskundige voor 
een groep staat en hen op de gevolgen gaat wijzen. Ik denk dat het zeer zeker andere gevolgen heeft. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Aan een ervaringsdeskundige zullen ze het zeker aan kunnen zien 
welke gevolgen het heeft. Maar ik bedoel een professioneel deskundige. Dat hoeft de gemeente in 
onze perceptie helemaal niet te doen. Dat kunnen dorpsraden, sportclubs zijn. Ga bij TVC kijken, ik 
kan het niet vaak genoeg zeggen. Fantastisch.  
 
Mevrouw Reinerink: Ik denk wel dat we initiateven moeten nemen en het is prima wat TVC heeft 
gedaan maar ik kan niet bekrachtigen of het alcohol- en drugsgebruik bij leden van TVC minder is dan 
bij omliggende dorpen. Daar wil ik wel de kanttekening maken dat ik heel veel respect heb voor de 
wijze waarop ze het hebben uitgezet.  
 
De voorzitter: Zijn er nog vragen over dit punt. 
 
Mevrouw Kemperink: De kosten horen onder de kaasstolp. Wat zijn de kosten? 
 
Mevrouw Reinerink: Dat ligt er aan wat je gaat doen natuurlijk. Als we als gemeente de lijn uitleggen 
naar een GGD voor de voorlichting dan weet ik niet wat het gaat kosten.  
 
De voorzitter: Anderen. 
 
Thema Dienstverlening. Ambitie 28: Vergunningverlening. GB/VVD 
 
De heer Hannink: Deze hebben we opgesteld naar aanleiding van andere berichten die tot ons 
kwamen. Onder andere van andere omliggende gemeenten. Waarbij wij merkten dat daar heel veel 
minder evenementenvergunningen worden afgegeven dan hier. Schijnbaar hebben we een andere 



 

 

maatlat dan zij op een of andere wijzen. Dat bracht ons op het idee om deze ambitie uit te spreken en 
niet alleen beperkend tot die doelgroep maar eigenlijk een keer een update te maken van alle 
vergunningen. En daar waar nodig dus gesneden kan worden.  
 
De heer Busscher: We kunnen deze ondersteunen want het staat ook in het coalitieakkoord. Als het 
minder vergunnings plichtig kan. We lezen vandaag nog in het dagblad van door de vele regels met 
vergunningverlening gaat het eierengooien in Geesteren niet door. Of dat nu zo juist is weet ik niet. 
Waar het minder kan moeten we minder doen.  
 
De voorzitter: Nog anderen. 
 
Ambitie 29: Leges. GB/VVD 
 
De heer Hannink: Klopt. Dit is iets waar we al wat langer mee rondlopen om een keer aan de orde te 
stellen. Er is een aantal zaken dat soms heel vervelend uitpakt. Ten eerste is het zo dat een grotere 
vergunning relatief meer betaalt in verhouding tot ambtelijke inzet dan de kleinere. Ook dat is 
aanleiding om te zeggen moeten we daar niet eens naar kijken en moeten we daar niet een eerlijke 
verdeling in maken. Het is niet zo dat we vragen om er 100% van te maken. Maar wel om er naar te 
gaan kijken, is dit nog wel fair zo. Een ander punt is dat er een aantal ondernemers is waarvan we 
weten dat die met de vingers tussen de deur zijn gekomen door het langdurige tijdsbestek van een 
vergunningverlening. Ze moeten nu dubbele leges gaan betalen. In eerste instantie moet leges 
worden betaald over de eerst gediende vergunning. Daarna moet vanwege wet- en regelgeving de 
vergunning worden gewijzigd en moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Dat is wat ons 
betreft niet fair. Het zou wat eerlijker mogen worden ingevuld. We hebben voor wat betreft de 
verdeelsystematiek er een idee bij hoe we dat eventueel zouden kunnen gaan doen. Maar we laten 
het in eerste instantie over aan het voorstel van het college. 
 
De voorzitter: Vragen naar aanleiding hiervan.  
 
De heer Busscher: Een vraag richting de heer Hannink. In fases de leges heffen als er in fases wordt 
gebouwd. Een vergunningaanvraag komt binnen en dan wordt deze ook min of meer afgegeven voor 
wat hij aanvraagt. Is het dan reel om te zeggen we gaan de leges in fases laten betalen. Zijn we dan 
min of meer hypotheekverstrekker? 
 
De heer Hannink: Zo zou je het kunnen zien. Zo zie ik het zeker niet. Immers, zoals net al opgemerkt, 
betaalt een bedrijf meer in verhouding tot de ambtelijke inzet dan anderen. Net is ook al gezegd kun je 
een andere verdeelsleutel maken zodanig dat het zeker niet aan de hand is. Maar ja, je gaat wel 
enigszins wat op de langere termijn schuiven omdat je anders de anderen niet kunt gaan invullen. Dat 
klopt. Maar daarmee ben je nog geen hypotheekverstrekker.  
 
De heer Stamsnieder : Stel dat het bedrijf tussentijds failliet gaat. Wie draait er dan op voor de kosten? 
 
De heer Hannink: Dan hebben we een gat. Nee, dan hebben we een gat, dat kan ik niet ontkennen. 
Maar op het moment dat iemand een vergunning aanvraagt, vraagt die persoon er ook niet om dat hij 
er zeven jaar over doet en vraagt er ook niet om, als de wet- en regelgeving tussentijds ook nog 
dusdanig weer wordt veranderd, dat die uit die hoedanigheid weer een nieuwe vergunning moet 
aanvragen. Waarbij je ook weer 100% leges mag gaan betalen. Je kunt zeggen dit is een 
ondernemersrisico. Hallo, dit wordt de ondernemer ook aangedaan door overheden. Als het niet door 
onze eigen gemeente is dan door hogere overheden. Ja, dit zijn helaas wel de kale feiten die in de 
praktijk gebeuren en voorkomen.  
 
De heer Busscher: Ik weet, bedrijven betalen veel geld als ze een aanvraag doen voor een 
bouwvergunning of iets dergelijks. Er loopt een lange periode als een gewone bouwaanvraag voor 
een woning. Iemand die weet wat hij aanvraagt die weet ook dat er in fases wordt gebouwd. Om nu te 
zeggen we gaan ook in fases de leges heffen terwijl de kosten wel zijn gemaakt voor ons als 
gemeente. Dan moeten we ons ook afvragen wat we daar mee gaan doen.  
 
De heer Hannink: Ik heb ook niet gezegd dat er niets geïnd hoeft te worden. Ik heb net al proberen toe 
te lichten dat wat geïnd gaat worden, daar kun je een verdeelsleutel op loslaten, dat je daarmee de 
uren al wel betaald hebt. Dan heb je geen scheur in de broek op het moment dat het echt mis gaat.  



 

 

 
De heer Busscher: U zegt: dan zijn de uren al betaald. Het gaat ons om de totale legeskosten. En 
kostendekkend. 
 
De heer Hannink: Dat klopt. 
 
De voorzitter: Ik denk dat we dit niet op kunnen lossen door gewoon naar het geval te kijken. Ik kan u 
verzekeren dat er vanuit het college aandacht voor is. Ik denk dat we het hier even bij moeten laten. 
 
Ambitie 30: Regeldruk. GB/VVD. 
 
De heer Hannink: Volgens mij is het helder wat hier staat. Het is ook bedoeld om hoger op te sturen 
naar hogere overheden. Ook daar zijn de beloften gedaan tot minder regeldruk alleen in de praktijk 
wordt het niet zo ervaren. Vandaar deze ambitie.  
 
De voorzitter: Dan schors ik de vergadering. Houdt u het wel zo bondig mogelijk. Het gaat er om dat u 
uw standpunt bepaalt. Ondersteunen wij de ambitie ja of nee. U kunt de plusjes en de minnetjes er 
achter zetten. Het college blijft stil, u gaat zelf zeggen wat u wilt. Bij het raadsperspectief komen we 
met een oordeel er over.  
 
SCHORSING 
 
De voorzitter: Ik ga straks de ambities noemen en dan ga ik even de fracties langs om te horen of u 
voor of tegen stemt. Ik neem aan dat dit per fractie kan. We zullen het even bijhouden met het aantal. 
Want het is natuurlijk lastig. De heer Wessels zei al als CDA voor is dan is het klaar. Dat is in dit geval 
niet zo. Wat gebeurt er dan, dat betekent dat de stemmen staken. Als alleen het CDA de ambitie 
ondersteunt dan staken de stemmen. Dan kunt u straks bij het raadsperspectief een amendement 
indienen of aparte moties bij de raadsvergaderingen. Dat zijn de opties. U snapt het. Dan gaan we nu 
beginnen.  
 
De heer Busscher: Even heb ik net benoemd dat het over glasvezel ging. Er werd gesuggereerd dat 
de heer Stevelink belanghebbende was. Ik heb gezegd dat hij niet onder de 4% valt. Maar hij valt wel 
onder de 4% maar hij heeft inmiddels wel glasvezel.  
 
De voorzitter: Hij behoort tot het opgeloste deel van de 4%. Als we toch exact zijn, moeten we dat ook 
doen. Ik ken nog het oude liedje: Ik wou dat jij van was was en ik van terpentijn. Samen in een flesje 
wat zou dat heerlijk zijn. Dan is het allemaal opgelost natuurlijk. Maar hier gaan we door.  
 
Ik ga naar ambitie 1: 
CDA: voor. 
GB/VVD: We willen voorstellen om het voorstel van de provincie af te wachten dat waarschijnlijk in 
mei zal komen. 
De voorzitter: Dus u bent op dit moment tegen. Ik wil het even scherp stellen want anders zweeft het.  
Dorpen centraal? Voor 
PvdA: Voor.  
Dat betekent dat deze ambitie is overgenomen door de raad. Er is een raadsbrede meerderheid voor.  
 
Ambitie 2: 
CDA: voor  
GB/VVD: U hebt twijfels over uw eigen ambities.  
Dorpen Centraal: voor 
PvdA: voor.  
Deze ambitie is unaniem voor. 
 
Zullen we ervan uitgaan dat iedereen zijn eigen ambitie ondersteunt tenzij ik dat uitdrukkelijk hoor. 
 
Ambitie 3: 
GB/VVD: Voor. 
Dorpen Centraal: Voor. 
PvdA: Voor. 



 

 

Goed unaniem. 
 
Ambitie 4: duurzaamheid elektrisch rijden 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor. 
Unaniem. 
 
Ambitie 5: Heroverwegen verkeersdrempels. 
CDA: Voor 
GB/VVD: Eigen ambitie, dus voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Tegen.  
Met meerderheid overgenomen.  
 
Ambitie 6: Afval 
CDA: Voor 
GB/VVD: Tegen. 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor. 
Met meerderheid overgenomen.  
 
Ambitie 7: Duurzaamheid gemeentehuis 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor. 
Unaniem 
 
Ambitie 8: Watersysteem 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor. 
Unaniem.  
 
Ambitie 9: Medisch centrum  
CDA: Voor 
GB/VVD: Tegen 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Tegen 
Met meerderheid overgenomen. 
 
Ambitie 10: Mijn Dorp 2030 
CDA: Tegen, met name op de structuur en bezuinigingen om die van tafel te doen.  
GB/VVD: Tegen 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor. 
Deze is verworpen. 
 
Ambitie 11:  
CDA: Voor 
GB/VVD: Tegen 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor. 
Met meerderheid overgenomen 
 
Ambitie 12: Bedrijfscontactfunctionaris. Misschien wil de wethouder hier iets over zeggen.  
 



 

 

Wethouder Vleerbos: Om te voorkomen dat het een verrassing is. Vanavond gaat er een persbericht 
uit die voor 90%  deze ambitie ondersteunt. Ik moet even zoeken waar hij dat niet doet, dat kan ik nu 
even niet vinden. Morgenavond wordt het gepresenteerd aan de bedrijven dus we zijn er wel 
schrikbarend voortvarend mee aan het werk. Ik hoop ook dat u deze ambitie steunt.  
 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Tegen 
PvdA: Voor. 
Met meerderheid overgenomen. 
 
Ambitie 13: Arbeidsmarkt 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Tegen 
PvdA: Voor. 
Met meerderheid overgenomen.  
 
Ambitie 14: Glasvezel buitengebied beter benutten 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor. 
Unaniem. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik weet niet hoe het CDA er zelf naar kijkt maar kunnen we niet beter Twente 
breed dit aanzwengelen. Dan bekleed je een veel sterkere positie en dat je ook nationaal en veel 
verder moet dan alleen bedrijven roven van Almelo en Enschede en die het omgekeerd weer gaan 
doen van jou omdat ze zelf ook internet en glasvezel hebben.  
De heer Busscher: Dan doel je op veertien Twentse gemeenten of de negen. We hebben er negen in 
staan bij de inspanning. 
De heer Oude Luttikhuis. Ik heb zelf Twente breed neergezet. Dat vond ik al een redelijk kleine 
cluster. 
De heer Busscher: Akkoord. 
De voorzitter: Ja, verwoord, gewijzigd. Zonder amendement.  
 
Ambitie 15:  
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor. 
Unaniem. 
 
Ambitie 16: Streek producten 
CDA: Voor 
GB/VVD: De heer Plegt: Wat ons betreft laten we de ondernemers ondernemer zijn en laten we het 
niet van hun overnemen. Daarom tegen.  
Dorpen Centraal: Tegen 
PvdA: Tegen 
De stemmen staken. Deze moet in de eerstvolgende vergadering in stemming worden gebracht als u 
dat wilt.  
 
Ambitie 17: Gebiedsontwikkeling duurzaamheid 
CDA: Voor 
GB/VVD: Tegen  
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor 
In meerderheid aangenomen. 
 
Ambitie 18: Mestverwerking 



 

 

CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Tegen 
PvdA: Tegen 
In meerderheid aangenomen.  
 
Ambitie 19: Gezond leefklimaat  
CDA: Tegen, eerst informatie afwachten 
GB/VVD: Voor gezond leefklimaat maar tegen. Eerst informatie afwachten 
Dorpen Centraal: Tegen 
PvdA: Voor 
Deze is verworpen.  
 
Ambitie 20: Armoede: 
CDA: Voor 
GB/VVD: Tegen 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor 
In meerderheid aangenomen.  
 
Ambitie 21: Gehandicapten 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor 
Unaniem. 
 
Ambitie 22: Speciaal vervoer 
CDA: Tegen 
GB/VVD: Tegen 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Tegen 
Deze is afgewezen. 
 
Ambitie 23: Vervoer 
CDA: Tegen 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor  
Deze is de andere kant uit. 
 
Ambitie 24: Regionale samenwerking 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor 
Unaniem. 
 
Ambitie 25: Brandweer 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor 
Unaniem. 
 
Ambitie 26: Politie  
CDA: Tegen, we hebben een motie ingediend. Overbodig.  
GB/VVD: Tegen  
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Tegen. 



 

 

Deze is afgewezen.  
 
Ambitie 27: Veiligheid 
CDA: Voor 
GB/VVD: Tegen 
Dorpen Centraal: Tegen  
PvdA: Overbodig maar akkoord. 
In meerderheid aangenomen. 
 
Ambitie 28: Vergunningverlening 
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor 
Unaniem. 
 
Ambitie 29: Leges 
CDA: Tegen 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Tegen 
PvdA: Tegen 
Verworpen. 
 
Ambitie 30: regeldruk  
CDA: Voor 
GB/VVD: Voor 
Dorpen Centraal: Voor 
PvdA: Voor 
Unaniem. 
Het college kan aan het werk en met sommige dingen zijn ze heel snel klaar.  
 
Agendapunt 5: Rondvraag 

De voorzitter: Het lot heeft uitgewezen dat we beginnen bij mevrouw Bekhuis.  
Niemand. 
 
Agendapunt 6: Sluiting 

De voorzitter: Dan verzoek ik u om met mij te gaan staan voor het lezen van het sluitgebed.  
Ik doe dat iets te snel. Hartelijk dank voor de goede inbreng, de goede discussies. Ook al was het de 
bedoeling om in eerste instantie meer vragen te stellen maar u hebt tijdens het discussiëren op heel 
veel dingen al eigenlijk voor uzelf antwoord gegeven. Dat ging goed. We hoorden net al iets over de 
ambities. Misschien dat we toch nog een keer met elkaar moeten spreken wat nu staand beleid is en 
wat niet. Dat we daar van te voren eens even met elkaar over sparren voor dat we dat op deze manier 
inbrengen. Ik denk op zich dat we een goede discussieavond hebben gehad met elkaar. Ik hoop dat 
we straks bij de perspectiefnota elkaar weer helemaal kunnen vinden daarin.  
Dan ga ik nu over tot het lezen van het sluitingsgebed.  
 
De vergadering is gesloten.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van 18 april 2016 
 



 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 april 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

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



 

 

 


