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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 
gehouden op maandag 23 mei 2016, aanvang 19.30 uur, in de raadszaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen. 
 

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

Op uitnodiging van 
de raad aanwezig: 

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

Afwezig:  

 
Agendapunt 1: Opening 

De voorzitter: Dames en heren, mag ik u uitnodigen om met mij te gaan staan voor het lezen van het 
openingsgebed?  
De vergadering is geopend.  
 
Hartelijk welkom. Een goed gevulde zaal. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de agenda waar 
toch wel een paar belangrijke punten op staan. Maar ook het feit dat we natuurlijk een deel een 
feestelijk tintje hebben. Dat is straks wederom de benoeming van Marieke Hanste en de eerste 
benoeming van Anette Olde Olthof. Met familie helemaal aanwezig. Welkom. We gaan proberen om 
daar een mooie avond van te maken.  
Zijn er van uw kant mededelingen? 
 
De heren Hannink en Oude Luttikhuis schuiven iets later aan. 
 
Agendapunt 2: Onderzoek geloofsbrieven, advisering en besluitvorming omtrent toelaten te 
benoemen raadslid 

De voorzitter: We beginnen met het onderzoek van de geloofsbrieven. Dat betekent dat er een 
commissie is gevormd. Die commissie bestaat uit mevrouw Bekhuis, de heer Oosterik en de heer 
Ophof. Bij dezen weten ze dat. Dat is ook dezelfde commissie die straks de stemmen moeten gaan 
tellen, dus de stemcommissie. Daarom stel ik eigenlijk voor om die twee punten samen te nemen. 
Zodat we straks en de geloofsbrieven nagaan en ook de stemmen gaan tellen. Kunt u zich daar in 
vinden? Ja, helemaal goed. Dan gaan we dat zo doen.  
 
Agendapunt 3: Beëdiging en installatie raadslid (tijdelijke vervanging) 

De voorzitter: De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ik heb begrepen dat mevrouw Bekhuis 
voorzitter is geworden van de commissies. Ik geef u graag het woord. 
 
Mevrouw Bekhuis: Ik wil beginnen met mevrouw Hanste-Kamphuis. De commissie heeft de 
geloofsbrieven van mevrouw M.A. Hanste-Kamphuis onderzocht en akkoord bevonden. We adviseren 
de raad haar toe te laten. Wij feliciteren mevrouw Hanste-Kamphuis met haar toelating. 
 
Agendapunt 4: Benoeming commissielid 

De voorzitter: Dat betekent dus dat we eigenlijk nu toekomen aan agendapunt 4. Benoeming van het 
commissielid want daarover moet gestemd worden. Dat betekent dat u kunt stemmen ja of nee. Mag 
ik u vragen uw stem uit te brengen op het stembriefje dat voor u ligt. Heeft iedereen de stem 
uitgebracht? 
Mag ik dan nu vragen de stemcommissie en de commissie van de geloofsbrieven om de 
geloofsbrieven te gaan onderzoeken en de stembriefjes te tellen. Dan schors ik even de vergadering. 
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De voorzitter: Kan iedereen zich daar in vinden? Helemaal goed. Dank u wel. En het tweede deel van 
de stemming? 
 
Mevrouw Bekhuis: Dat is mevrouw A.E.P. Olde Olthof-Niemeijer. Namens de stemcommissie kan ik u 
mededelen dat na het tellen van zeventien stembriefjes zeventien raadsleden ingestemd hebben met 
de benoeming van mevrouw Olde Olthof-Niemeijer als commissielid samenleving en bestuur en 
plaatsvervangend commissielid Ruimte en Economie. Ook feliciteren we mevrouw Olde Olthof met 
haar benoeming.  
 
De voorzitter: Hier valt een stuk spanning weg denk ik. Dat betekent dat we nu overgaan tot het 
afleggen van de eed voor beiden. Ik zou willen beginnen met mevrouw Hanste-Kamphuis. Als er 
mensen zijn die foto's willen maken, laten ze dat vooral doen. We storen ons daar niet aan. 
 
Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke 
naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in 
dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Kunt u mij nazeggen: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.  
 
Mevrouw Hanste: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De voorzitter: Van harte gefeliciteerd.  
 
Ik zweer dat ik om tot lid van de commissie benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder 
welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om 
iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Kunt u mij nazeggen: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.  
 
Mevrouw Olde Olthof: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
De voorzitter: Van harte gefeliciteerd. 
 
Welkom weer in ons midden en ik hoop dat het weer een mooie tijd zal zijn als raadslid. Hetzelfde 
geldt natuurlijk voor Annet, maar dan als commissielid. Ik hoop dat ze er veel plezier aan zal hebben. 
Het kost wel heel veel tijd, dat zeg ik nu alvast. Maar daar komt u vanzelf wel wachter.  
Dan zult u zeggen: wanneer kunnen we ze nu feliciteren? Dat kan nu, want ik schors even de 
vergadering om dat te kunnen doen.  
 
Agendapunt 5: Vaststellen agenda 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering en ik hoop dat ik het goede agendapunt heb. Het vaststellen 
van de agenda. Missen wij nog punten. Niet, dan gaan we het uitwerken zoals het op de agenda staat.  
 
Agendapunt 6: Mededelingen 

De voorzitter: De mededelingen. Er zijn geen mededelingen heb ik begrepen.  
 
Agendapunt 7: Vragenuurtje 

Mevrouw Reinerink: 
 
Onderwerp: Huisvesting TOF scholen in het kader van veiligheid 

 
Aan de voorzitter van de raad,  
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 23 mei 2016  
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Vragen gericht aan: het college van B&W  
 
Het CDA hecht grote waarde aan kwalitatief goed en bereikbaar basisonderwijs in de gemeente 
Tubbergen. Uit recente gesprekken die zijn gevoerd met onder andere de algemeen directeur van 
TOF-Onderwijs, enkele leden van de GMR, dorpsraden en directeuren van verschillende basisscholen 
uit de gemeente Tubbergen komt naar voren dat basisschoolbestuurders zich financiële zorgen 
maken over huisvesting in de schoolgebouwen. 
De bekostiging van de scholen door het rijk is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, de 
gemeente is eigenaar van de gebouwen. 
I.v.m. de demografische ontwikkelingen, wordt er op alle mogelijke manieren gezocht wordt naar 
passende oplossingen binnen de kernen. 
Het TOF heeft middels een brief ook Dorpsraden op de hoogte gebracht van de problematiek t.a.v. 
basisscholen in de gemeente Tubbergen. TOF geeft in deze brief aan graag mee te willen denken in 
de oplossingen voor dorp en school. 
Wet - en regelgeving zijn een feit – zo ook t.a.v. basisscholen. Als je dan in de krant leest dat een 
lokale ondernemer niet voldoet aan de brandveiligheid in zijn overdekte speeltuin, dan vragen wij ons 
als CDA Tubbergen af – hoe is het met de brandveiligheid gesteld in onze negen dorpsscholen? 
Vragen: 
1. Heeft u in beeld hoe het gesteld is met de brandveiligheid binnen de scholen van het TOF 
onderwijs? 
2. Hoe groot is deze problematiek? 
3. Welke rol speelt de gemeente hierin? 
4. Wat mag de TOF van de gemeente Tubbergen verwachten? 
5. Reserveert u voor deze belangrijke veiligheid financiële middelen? 
Vooropgesteld dat er veilige huisvestiging moet worden geboden aan het onderwijs; vindt CDA 
Tubbergen het belangrijk dat scholen zich bezig houden met hetgeen waarin ze goed zijn: het bieden 
van kwalitatief goed onderwijs. Daar ligt voor hen de corebusiness. 
 
De voorzitter: Wethouder De Witte, of zal ik eerst het veiligheidsdeel voor mijn rekening nemen? Ja 
goed. 
De eerste vraag. Heeft u in beeld hoe het gesteld is met de brandveiligheid binnen de scholen van het 
TOF onderwijs. In principe is die goed. Over het algemeen is die goed. Dat betekent niet dat bij elke 
controle alles voldoet. Wat wij nog wel eens zien is dat er gebreken zijn met de noodverlichting, dat 
deze niet altijd brandt. Dat er niet altijd getoetst wordt of de brandmeldinstallatie het doet en dat er niet 
altijd bij alle scholen een ontruimingsoefening is. Maar dat zijn voor een groot deel technische 
aspecten. Wat we ook zien is dat er juist door de demografische ontwikkelingen andere functies 
gezocht worden voor delen van het gebouw. En dat er functiewisselingen zijn. Die functiewisselingen 
vragen soms zwaardere eisen voor de brandveiligheid dan het normaal gesproken is. Bijvoorbeeld als 
er in een basisschool een kinderopvang is voor jonge kinderen die ook daar slapen dan moet er een 
brandmeldinstallatie zijn. Wat dat betreft hebben wij in het gesprek de basisscholen het volgende 
gezegd. Zodra er functiewisselingen zijn, dus van basisschool plus een andere functie dan betekent 
het dat de kosten ervan voor rekening van het basisonderwijs komen en niet van de gemeente Zij 
hebben daardoor extra inkomsten en het kan niet zo zijn dat de extra kosten die dat met zich 
meebrengt worden afgewenteld op de gemeente. De praktische dingen zoals noodverlichting, de 
oefeningen, het monitoringsysteem voor de installaties, daar moeten de scholen gewoon zelf voor 
zorgen. Daar moet iedereen voor zorgen dus ook de scholen. Nu komt het wel eens voor dat er ook 
nadat er al eerdere controles zijn geweest ontdekt wordt dat er bijvoorbeeld wanden zijn of plafonds 
die niet van het juiste materiaal zijn. Dus van brandbaar materiaal dat niet is toegestaan. Daarvan 
hebben wij gezegd als dat komt omdat het in het verleden over het hoofd is gezien of dat het niet 
zichtbaar was, dat was voor de overdracht van de gebouwen aan de scholen, dan moeten we met de 
scholen in gesprek om te kijken hoe we dat gezamenlijk gaan oplossen. Dus daarin mag de school 
iets van ons verwachten. In alle andere gevallen niet. Dus in principe kan ik zeggen ja: de 
brandveiligheid is over het algemeen voldoende. Hoewel we ons soms storen aan dat soort kleine 
dingen die er dan niet zijn. En de gemeente die toetst, die kijkt samen met de brandweer of ze er aan 
voldoen. Bij functiewisseling zijn die kosten voor het basis onderwijs en daar waar het gaat om 
achterstallig onderhoud door brandbare materialen die er al lang zijn, gaan we met de scholen in 
gesprek.  
Reserveert u voor deze belangrijke veiligheid financiële middelen? Nee. Want het zijn taken die horen 
bij het onderhoud van het gebouw en bij de exploitatie van de school. 
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Wethouder De Witte: Vanuit onderwijsperspectief vanzelfsprekend is onderwijs inhoud een 
corebusiness van het schoolbestuur. Alleen zien we wel per 1 januari 2015 dat de wet is aangepast en 
dat ze ook verantwoordelijk zijn voor het groot onderhoud van de schoolgebouwen. Wat je ziet, er is 
een discussie in den lande, zowel tussen de primaire onderwijsraad en het VNG over hoe om te gaan 
met die verschillende verantwoordelijkheden. Deskundigheid en kennis ten aanzien van onderhoud en 
schoolgebouwen maar ook de knellende budgetten. Veel van de budgetten zijn met name gericht op 
de inrichting van de 80-er jaren. Dat past niet meer in de huidige tijd. Ik zie in den lande dat zowel 
VNG als de PO-raad beiden bereid zijn om die discussie te voeren. Op het moment dat zij er met 
elkaar uit zijn willen ze ook proberen ministerieel de lobby te starten om te kijken hoe we 
onderwijshuisvesting beter kunnen gaan invullen en realiseren. Wat we wel zien, dat is denk ik een 
terechte oproep die de TOF doet, is dat we te maken krijgen met krimp. Krimp betekent naast 
leegstand ook minder financiële middelen. Dat gaat dus betekenen dat leegstand hun iets zwaarder 
op de begroting gaat drukken. Op het moment dat je alternatieve functies toevoegt krijg je ander soort 
brandveiligheidseisen. Ergens zie je wel dat daar een spanningsveld ontstaat tussen schoolbestuur, 
de overheid maar ook de samenleving op zich. Ik denk dat TOF heel terecht een beroep doet op het 
Mijn Dorp 2030 proces en ook op de dorpsraden om daarin mee te denken. Het lijkt me ook een 
vanzelfsprekendheid dat de samenleving daar in meedenkt. Maar we blijven ieder vanuit onze eigen 
verantwoordelijkheid de onderwijshuisvesting beoordelen. We merken, dat was afgelopen weken het 
geval, op het moment dat we met TOF praten, ook over brandveiligheid, zit er vanuit de brandweer 
niet alleen een controlerende taak maar dat het ook wel degelijk een adviserende taak is. Daar heeft 
de TOF in zijn algemeenheid heel veel behoefte aan. Dat in aanvulling op de burgemeester. 
 
De voorzitter: Ja, voldoende? Dank u wel.  
 
Agendapunt 8: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 18 april 2016 

De voorzitter: Agendapunt 8, het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 18 april 
2016. Heeft iemand opmerkingen, aanvullingen, wijzigingen? 
 
Mevrouw Reinerink: Op pagina 14 staat over de invalidenparkeerplaats. Daar wordt de naam van 
mevrouw Veenhuis genoemd. Dat moet mevrouw Berning zijn. In een van de laatste alinea's wordt de 
naam van mevrouw Hanste benoemd, dat is verkeerd geschreven. Dus het zwangerschapsverlof van 
mevrouw Veenhuis wordt waargenomen door mevrouw Hanste.  
 
De voorzitter: Ja, dat wordt aangepast. Nog anderen? Niemand, dan stellen we ze hierbij vast.  
 
Agendapunt 9: Vaststellen lijst van ingekomen stukken 

De voorzitter: Het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Ik wil uitdrukkelijk melden dat de 
ingekomen zienswijze van de heer en mevrouw Benschop op de lijst van ingekomen stukken is 
geplaatst, met advies om die in handen te stellen van het college. Ze zijn overigens al meegenomen 
bij de zienswijzen.  
 
Mevrouw Aalderink: Ik heb een vraag naar aanleiding van de ingekomen stukken. De brief van de 
familie Benschop inzake Knooperf Langeveen. We willen graag een antwoord van wethouder 
Volmerink hoe het er voor staat met het Knooperf. Dit ook naar aanleiding van een krantenartikel. 
Vanuit de Langeveense samenleving hoor ik heel veel reacties hierop. Er bestaat veel animo voor het 
Knooperf. Ook vooral jongeren die we graag behouden voor het dorp Langeveen en die hier zo graag 
willen bouwen. Als ze elders gaan wonen zijn wij ze kwijt zo leert de ervaring. Dat was mijn vraag. 
 
Wethouder Volmerink: We zijn bezig. Het proces is nog steeds lopende. Die zienswijzen worden 
straks netjes beantwoord. Kortom, we zijn er mee bezig en als reactie in een artikel afgelopen 
weekend in de krant staat op dit moment een persbericht van onze kant op onze eigen site waar we 
nog eens toelichten hoe we in dit proces zitten. Dus die staat op onze eigen gemeentesite. Bij dezen. 
 
De voorzitter: Is dat voldoende? 
 
De heer Plegt: Mag ik daar nog een korte vervolgvraag op stellen? Op zich de zelfde kwestie hield 
onze fractie ook bezig. Wat je ziet, dat is zojuist al aangegeven, dat er een hoop onrust ontstaat 
omdat het artikel feiten presenteert alsof ze zo zijn. Dan ga je je zorgen maken. Een aantal mensen 
heeft zich gemeld. Het zou wat ons betreft goed zijn dat in ieder geval de zorgen op zo kort mogelijke 
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termijn worden weggenomen. Ik weet niet of het ook kan in een soort van individuele actie? Ik snap 
dat mensen niet kopen van de gemeente maar van een ontwikkelaar. We zouden graag zien dat er 
nog iets meer gebeurde. Niet direct in de zin van doldrieste actie maar vooral in de sfeer van 
informatieverstrekking naar mensen die daar graag een kavel willen kopen.  
 
Wethouder Volmerink: Alle mensen die daar een optie hebben of interesse hebben worden een-op-
een door de projectontwikkelaar al op de hoogte gesteld. Het is een dezer dagen ook al gebeurd aan 
de hand van het artikel. We hebben gemeend om zelf ook van onze kant een reactie te kunnen geven. 
Dat is het persbericht waar ik net naar verwezen heb. Wacht dat even rustig af en dan hoor ik wel of er 
nog aanvullende vragen zijn.  
 
De voorzitter: Geen andere punten meer voor de lijst van ingekomen stukken? Dan zullen die conform 
het advies worden afgehandeld.  
 
Agendapunt 10: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen 

De voorzitter: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen. Ik denk dat het aardig is als ik 
de wethouder even een toelichting laat geven. 
 
Mevrouw Bekhuis: Ik wil bij dit agendapunt even buiten de vergadering gaan. 
 
De voorzitter: Wegens mogelijk conflicterend belang.  
 
Wethouder Volmerink: De uitgangspunten voor dit bestemmingsplan zijn al vastgesteld in 2014 in de 
raad. De actualisatieslag die nu heeft plaatsgevonden of dit straks gaat plaatsvinden is uiteindelijk een 
wettelijke verplichting. De geldigheid is tien jaar. Het huidige bestemmingsplan loopt van 2006 tot 
2016 en loopt midden van dit jaar ook af. We hebben gekeken naar de ruimte binnen de kaders en 
gezocht naar mogelijke ontwikkelingen. We hebben ook de adviseurs maar ook zeker de inwoners in 
ruime mate de kans gegeven voor een stuk interactie en ook mee te denken. Er zijn meerdere 
inspraakmomenten geweest. Ik denk aan de inloopronde, de inspraakrondes, de zienswijze maar ook 
op het eind nog een hoorzitting. Uiteindelijk is daar ook vorig jaar al een positief advies van de 
commissie MER opgehaald. Ik zou zeggen: de raad is nu aan zet met dit raadsvoorstel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wie mag ik als eerste het woord geven. Mijnheer Hannink.  
 
De heer Hannink: Voorzitter dank. Even wat ons betreft eerst een inleiding en dan komen we daarna 
gezamenlijk terug met amendementen en moties. Voor ons ligt het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied. De invulling geeft aan ons de verplichting deze elke tien jaar te actualiseren. De fractie 
GB/VVD wil alle betrokkenen van zowel het college als ambtelijk danken voor de grote inzet deze 
actualisatie naar huidige standaard en inzicht gestalte te geven. Dit in samenspraak met 
belangenorganisaties en belanghebbenden. Het verdient dan ook een grote pluim hoe invulling is 
gegeven aan het ammoniakdossier. Al waar menig bestemmingsplan al op onderuit is gegaan bij de 
Raad van State. Wij mogen constateren dat er zelfs geen zienswijzen zijn ingediend. Tevens 
constateren wij dat er relatief weinig zienswijzen zijn ingediend ten opzichte van het verleden. Dit geeft 
ook aan dat het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied goed in elkaar steekt. Waarbij we tevens 
willen vaststellen dat ook veruit de meeste zienswijzen zijn gehonoreerd. Tot zover. 
 
De heer Stevelink: Ik wil ook graag een inleiding geven over het bestemmingsplan Buitengebied. 
Daarna zullen de amendementen en moties aan de orde komen. Vanavond gaan we een 
bestemmingsplan vaststellen. Het is niet zo maar een plan, nee we gaan een bestemmingsplan voor 
ons gehele buitengebied vaststellen. Binnen de wet ruimtelijke ordening, de wethouder refereerde er 
net al aan, zijn we als gemeente verplicht om eens in de tien jaar ons bestemmingsplan Buitengebied 
te actualiseren. In dit plan worden de inrichting en de toekomstige plannen van onze bedrijven en 
burgers in het buitengebied in kaart gebracht en waar nodig geactualiseerd en waar mogelijk rekening 
houdend met de wensen van de samenleving. Het bestemmingsplan omvat juridisch en planologische 
regelingen die aansluiten op mogelijke toekomstige beleidsvoornemens. De ontwikkeling in de 
samenleving gaat snel. Daarom zijn er door de raad vooraf uitgangspunten vastgesteld. Echter, deze 
zijn later op een aantal punten bij nader inzien bijgesteld. Het plan is overwegend conserverend van 
aard. Er zijn in dit plan geen grootschalige ontwikkelingen opgenomen. Hiervoor dient een aparte 
planologische procedure te worden gevolgd. Tijdens de ter inzage legging van het ontwerp 
bestemmingsplan zijn er ruim 80 zienswijzen ingediend. Deze zijn allemaal voorzien van een 
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ambtelijke reactie en verwoord in een reactienota zienswijzen. Veelal richten deze zienswijzen zich 
specifiek op percelen en bouwvlakken in het bestemmingsplan. En een aantal op aanduiding 
gebiedsontwikkeling. Er zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt, vooral op de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven en instanties. Maar ook op de woon- en leefomgeving, 
klimaat, voor de samenleving. Voor het overgrote deel van de zienswijzen die ingediend is een 
positieve reactie van de gemeente gegeven. Ofwel, die konden gehonoreerd worden. Een klein aantal 
niet. Veel energie en tijd, ik wil het ambtelijk apparaat hiervoor heel hartelijk danken, is in de 
voorbereiding gestoken. Ook mochten we als politiek ons mondeling laten informeren over de mensen 
die een zienswijze hadden ingediend. Toch willen we als politiek straks een aantal amendementen en 
moties indienen zodat ze alsnog aan de wensen van een aantal indieners van zienswijzen kunnen 
voldoen. De CDA-fractie vindt dat we met dit bestemmingsplan tien jaar vooruit kunnen. Al zullen we 
in de toekomst wel weer met nieuwe ontwikkelingen te maken krijgen. Tot zover. 
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Stevelink. Nog anderen voordat u amendementen gaat indienen. 
Niet? Mijnheer Wessels. 
 
De heer Wessels: Even kort, we hebben het plan ook bekeken. We kunnen het in grote lijnen eens 
zijn We wachten even de amendementen af waarbij wij al wel kunnen zeggen dat we met de meeste 
het eens kunnen zijn. Er is straks ook een motie. Die vraagt ons de EHS te begrenzen. Daar zullen wij 
het uiteraard niet mee eens zijn. Maar wat ons betreft wachten we even op de amendementen en de 
motie. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wie mag ik als eerste het woord geven voor de amendementen? 
 
De heer Stevelink: Voorzitter, dank u wel. Ik heb een amendement over mestopslag en verwerking 
binnen het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied.  
 
Amendement van CDA, Gemeentebelangen VVD, Dorpen Centraal 
 
Amendement 2016/Stevelink-Hannink-Kemperink 
 
Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied mestopslag en -verwerking 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 23 mei 2016, 
 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
De regels ten aanzien van de opslag van mest, tot 75 meter buiten het bouwvlak, aan te passen 
zodanig dat naast de opslag van mest ook de bewerking van mest is toegestaan, voor zover het 
bewerken van mest van het eigen bedrijf in betreft. 
 
Toelichting: 
De ontwikkelingen in de mestopslag en mestbewerking gaan door. Momenteel is een ontwikkeling 
gaande dat naast het opslaan van mest ook het bewerken van mest op de bedrijfslocatie plaatsvindt. 
Dit past binnen de duurzaamheidsgedachte die wordt voorgestaan. 
Met het oog hierop is het wenselijk om mestbewerking mogelijk te maken, waarbij rekening wordt 
gehouden met de eventueel negatieve effecten voor de omgeving. 
 
In de bestemmingsomschrijving zal in ondergeschikte mate 'het bewerken van bedrijfseigen mest' 
worden toegevoegd. Daarnaast zal een afwijking worden opgenomen in de planregels: Bewerken van 
mest. 
 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.2.a, in die zin dat 
buiten het bouwvlak, binnen een zone van 75 m rondom het bouwvlak, andere bouwwerken en/of 
installaties ten behoeve van het bewerken van bedrijfseigen mest worden opgericht, mits: Geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de 
milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 
 
De voorzitter: Dank u wel, deze wordt ingeboekt als amendement 2016 Stevelink/Hannink/Kemperink-
1 
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Mijnheer Hannink: De volgende.  
 
Het amendement Gemeentebelangen VVD, CDA, Dorpen Centraal 
 
Onderwerp: Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied Haarbrinksweg 19, Geesteren 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 23 mei 2016 
 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
Het aanpassen van het bouwvlak binnen de bestemming "agrarisch 1" ten behoeve van het agrarisch 
bedrijf op het perceel Haarbrinksweg 19 Geesteren zoals aangegeven op de bijbehorende 
verbeelding. 
 
Toelichting: 
In de beoordeling van de ingekomen zienswijze is tegemoet gekomen aan het verzoek om het 
bouwvlak te verschuiven door in oostelijke richting een deel te verplaatsen naar de zuidkant van het 
bouwvlak. In reactie op die beoordeling is gebleken dat de agrariër het bouwvlak in zuidelijke richting 
verder uitgebreid wenst te hebben. 
Voorgesteld wordt dat het bouwvlak wordt verschoven door aan de oostzijde een deel te verplaatsen 
naar de zuidzijde en tevens het bouwvlak enigszins uit te breiden tot 1,5 ha. Eén en ander zoals op 
bijgevoegd kaartje is weergegeven. 
 
De voorzitter: Dit amendement wordt ingeboekt als 2016/Hannink, Stevelink, Kemperink-1.  
 
De heer Weerink: Dank u wel voorzitter.  
 
Het amendement van CD, Gemeentebelangen VVD, Dorpen Centraal 
 
Onderwerp: Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied Haarlefertsweg 51, Fleringen 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 23 mei 2016 
 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Het aanpassen van het bouwvlak binnen de bestemming "agrarisch 2" ten behoeve van het agrarisch 
bedrijf op het perceel Haarlefertsweg 51 te Fleringen, zoals aangegeven op bijbehorende verbeelding. 
 
Toelichting: 
In de beoordeling van de ingekomen zienswijze is tegemoet gekomen aan het verzoek om het 
bouwvlak in oostelijke richting te verschuiven. In reactie op die beoordeling is gebleken dat de agrariër 
niet uit de voeten kan met de nieuwe situering van het bouwvlak en een andere situering wenst. 
Voorgesteld wordt dat het bouwvlak op het genoemde perceel over een breedte van 20 meter in 
oostelijke richting wordt verschoven. Een en ander zoals op bijgevoegd kaartje is aangegeven. 
 
De voorzitter: Dit amendement wordt ingeboekt als 2016 Weerink/Hannink/Kemperink-1 
 
Mevrouw Kemperink: Het amendement van Dorpen Centraal, CDA, Gemeentebelangen VVD 
 
Onderwerp: Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied Denekamperweg 21, Geesteren 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 23 mei 2016 
 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
De zienswijze van Agra-Matic, namens Maatschap Schröder, Denekamperweg 21 te Geesteren wel te 
beoordelen en naar aanleiding van deze beoordeling het bouwvlak binnen de bestemming "agrarisch 
1" ten behoeve van het agrarisch bedrijf op het perceel Denekamperweg 21 te Geesteren, aan te 
passen, zoals aangegeven op bijbehorende verbeelding. 
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Toelichting: 
De zienswijze van Agra-Matic, namens Maatschap Schröder, Denekamperweg 21 te Geesteren is 
blijkens het daarop geplaatste inboekstempel niet tijdig ingediend. 
 
Ingevolge artikel 3:16 lid 3 in samenhang met artikel 6:9 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is, 
bij verzending per post een zienswijze tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post 
is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. 
 
De zienswijze is binnen een week na afloop van de termijn ontvangen, maar niet is gebleken van 
verzending per post, zodat de zienswijze niet-ontvankelijk is. Niettemin zien wij in dit geval voldoende 
aanleiding om in te gaan op hetgeen in de zienswijze naar voren wordt gebracht. Naar aanleiding van 
de beoordeling van de zienswijze stellen wij voor het bouwvlak op het genoemde perceel zodanig te 
amenderen dat het bouwvlak binnen de bestemming "agrarisch 1" wordt verschoven. Eén en ander 
zoals op bijgevoegd kaartje is weergegeven. Bij het kaartje is eveneens de beoordeling van de 
zienswijze gevoegd. 
 
De voorzitter: Dit amendement wordt ingeboekt als 2016/Kemperink/Stevelink/Hannink-1. 
 
Mijnheer Plegt: Ik heb een amendement en een motie. Is het de bedoeling dat beiden achter elkaar 
worden ingebracht? 
 
De voorzitter: Dat mag.  
 
De heer Plegt: Het amendement betreft een enigszins formele kwestie. Wij sluiten niet uit dat deze 
kwestie aan een rechter wordt voorgelegd en daarom leek het ons juist om hier de puntjes op de I te 
zetten. Met ons bedoel ik GB/VVD en het CDA. 
 
Mevrouw Kemperink: Voorzitter, ik wil me hier buiten de stemming houden. 
 
De voorzitter: Buiten de stemming of ook de beraadslaging? 
 
Mevrouw Kemperink: Beraadslaging. 
 
De voorzitter: Dan mag ik u verzoeken om even plaats te nemen op de tribune.  
 
De heer Plegt: Ik stel het volgende amendement voor. In de reactienota bij de beoordeling van de 
zienswijzen van de heer Kemperink de tekst als volgt aan te passen: 
 
Het amendement van Gemeentebelangen/VVD CDA 
 
Onderwerp: Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied Zienswijze van de heer Kemperink - 
pagina 138 van de Reactienota 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 23 mei 2016 De ondergetekende stelt 
het volgende amendement voor: 
In de Reactienota bij de beoordeling van de zienswijze van de heer Kemperink de tekst als volgt aan 
te passen: 
 
1. te laten vervallen de passage: "Daarnaast heeft hij gedurende 6 weken minus 1 dag de gelegenheid 
gehad een inhoudelijke zienswijze in te dienen. Hij is dan ook niet in zijn belangen geschaad, dit 
temeer nu hij binnen deze termijn geen inhoudelijke zienswijze heeft ingediend". 
 
2. Toe te voegen de zin: "Er is geen aanleiding om het plan opnieuw in ontwerp ter inzage te leggen". 
 
Toelichting: 
1. In het voorstel aan de raad wordt aangegeven dat de heer Kemperink gedurende zes weken minus 
één dag in de gelegenheid is geweest een zienswijze in te dienen. Het papieren exemplaar van het 
bestemmingsplan heeft weliswaar niet de eerste dag van de tervisielegging ter inzage gelegen, maar 
het plan heeft digitaal de volledige termijn ter inzage gelegen. Er is derhalve gelegenheid geweest 
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gedurende de volledige termijn het plan in te zien, reden waarom de onder 1. genoemde passage kan 
vervallen in de Reactienota. 
 
2. De heer Kemperink stelt dat het plan opnieuw zes weken in ontwerp ter visie moet worden gelegd. 
In de Reactienota wordt hier niet op ingegaan, reden waarom met dit amendement wordt voorgesteld 
om de onder 2. genoemde zin toe te voegen aan de Reactienota. 
 
De voorzitter: Ook deze wordt ingeboekt als 2016/Plegt-Busscher-1. 
 
De heer Plegt: De motie betreft de EHS. De heer Wessels heeft net al aangegeven dat hij zich er niet 
in kan vinden maar ik wil hem toch in overweging geven om tot een heroverweging te komen omdat dit 
niet zo verstrekkend is als hij wellicht veronderstelt. De motie is als volgt: 
 
De Raad, in vergadering bijeen op 23 mei 2016 
 
Motie van VVD, CDA, Dorpen Centraal. 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
Overweging: 
Op meerdere percelen in het buitengebied rust, in gevolge de Ecologische HoofdStructuur (EHS), het 
gebiedstype bestaande natuur. 
 
Oordeel: 
De vertaling van het gebiedstype bestaande natuur op percelen in het buitengebied, kan leiden tot 
beperking van agrarische bedrijfsvoering. 
 
Draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
Met de provincie in gesprek te gaan, met als doel te komen tot her begrenzing van de EHS, zodanig 
dat dit gebiedstype bestaande natuur niet meer rust op bouwvlakken. dan wel in de directe omgeving 
van bouwvlakken is. Dit tevens te betrekken in het gebiedsproces Springendal, Dal van de Mosbeek. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Deze motie wordt ingeboekt als 2016 Plegt/Busscher/Kemperink-1. 
Mijnheer Wessels, u bent verschillende keren uitgedaagd. 
 
De heer Wessels: Ik laat me even uitdagen. In beginsel vinden wij als PvdA dat er in Nederland al heel 
veel natuur is prijsgegeven aan de agrarische sector. Ik begrijp dat vanuit agrarisch oogpunt en dat 
mensen daar hun boterham mee willen verdienen. Er zijn landelijk en Europees grote afspraken 
gemaakt om, om bepaalde stukken natuur figuurlijk hekken te zetten zodat we nog iets overhouden 
van natuur. Ik heb al eens vaker een betoog gehouden over biodiversiteit en over weidevogels die 
allemaal niet meer te vinden zijn. U leest dat overal in de kranten. In die lijn ben ik er op tegen dat 
maar één meter natuurgrond wordt teruggegeven en toch gebruikt gaat worden als agrarische grond. 
Dat is een hele principiële stellingname.  
 
De voorzitter: Wilt u ook reageren op de andere amendementen. 
 
De heer Wessels: De andere amendementen kan ik allemaal ondersteunen.  
 
Wethouder Volmerink: De eerste van de amendementen gaat over de mestopslag en verwerking. 
Hiermee geeft u inderdaad wel de urgentie aan en geeft u ook aan dat innovatieve ideeën kansen 
moeten krijgen en ook de mogelijkheid om eigen mest dicht bij het erf te gaan bewerken. Volgens mij 
geeft dit inderdaad een duurzame oplossing, een boost. Volgens mij gaan de ontwikkelingen hier in 
deze sector ook vrij snel. Volgens mij kan het inderdaad ook helpen voor een duurzame oplossing 
voor het mestprobleem. Wat mij betreft akkoord, maar het is aan u. 
Het tweede amendement gaat over de Haarbrinksweg in Geesteren. Ik kan meegaan met de wijziging 
van het bestemmingsplan maar we gaan akkoord tot de 1,5 ha. dat namelijk ook de bovengrens is. Dit 
is ook boven komen drijven bij de toelichting in de commissie. Wat mij betreft ook akkoord.  
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Het derde amendement Haarlefertsweg 51 te Fleringen, ook hier is een toelichting in de commissie 
gekomen wat precies de bedoeling was. Ook hier kan ik wel meegaan in de bouwvlakverschuiving.  
Het vierde amendement Denekamperweg 21 te Geesteren. U geeft aan dat u, ondanks het te laat 
indienen, wel de zienswijze wilt gaan beoordelen. Dat is bij dezen ook gebeurd en direct is een 
antwoord gegeven op de zienswijze dus hier wordt wel beoordeeld en het bouwvlak wordt verschoven 
c.q. vergroot zoals aangevraagd is tot in dit geval maximaal de 1,5 ha. Dus hier kan ik ook wel mee 
leven.  
Dan amendement vijf: de zienswijze van de heer Kemperink. Door deze aanpassing geeft het nog 
meer duidelijkheid dat het bestemmingsplan wel netjes zes weken ter inzage heeft gelegen en dus dat 
alles op de juiste manier is verlopen. Het verduidelijkt nog eens een keer extra wat ook de bedoeling is 
denk ik met dit amendement. Akkoord? 
Dan de laatste dat is geen amendement, dat is een motie. Hier wordt mij gevraagd om met de 
provincie in gesprek te gaan voor de her begrenzing van de EHS. Dat kan natuurlijk altijd. En dit 
betrekken in het gebiedsproces. Ja, dat kan een heel logisch gevolg zijn. Stel dat er wel wat uitkomt bij 
de provincie, dan zou u dat heel mooi juist wel mee kunnen nemen in het gebiedsproces want dan 
gaan we daar ook inderdaad in dat gebied ook juist met elkaar in gesprek, ook voor bestemmingsplan 
wijzigingen. In dit gebiedsproces, dan kijk ik even naar de PvdA, daar wordt op dit moment al juist 
agrarische grond omgezet naar natuur. Hier vindt ook al een vergroting van natuur plaats. Als u dat 
wilt met een meerderheid dan ga ik in gesprek met de provincie om deze motie uit te voeren. 
Voorzitter volgens mij heb ik over de vijf amendementen en een motie mijn kant van het verhaal 
belicht. Volgens mij kan de raad daar mee verder denk ik. 
 
De voorzitter: Ik begrijp dat de amendementen raad breed worden ondersteund en dat de wethouder 
zich met deze amendementen kan verenigen en dat de motie van GB/VVD, CDA en Dorpen Centraal 
kan rekenen op een meerderheid van de raad maar dat de PvdA in ieder geval wordt geacht tegen te 
hebben gestemd. Als ik het zo verwoordt, wens iemand dan hierover stemming? Niemand. Dan lijkt 
me dat duidelijk.  
 
Dan wil ik nu graag aan de orde stellen of u akkoord kunt gaan met het bestemmingsplan 
buitengebied. 
De heer Busscher: Akkoord. Een mooi en goed plan, daar kunnen we tien jaar mee verder.  
 
De heer Hannink: Het geldt eveneens voor de fractie GB/VVD. Een plan dat al lang lopende is en die 
weer invulling moet gaan geven aan de komende tien jaar. Die vrij uitgebreid is behandeld met alle 
mensen die hier bij betrokken zijn geweest. Zowel ambtelijk, college als belanghebbenden en 
belangenorganisaties. Het zit wat ons betreft degelijk in elkaar op alle fronten. Zelfs op fronten is 
geweldig aandacht besteed waar menig bestemmingsplan al op onderuit is gegaan. Dus zeer 
verstandig dat het zo is aangepast onzes inziens. We zijn er content mee dat het weer tien jaar vooruit 
kan wat ons betreft.  
 
De heer Oosterik: Ik zal het kort en krachtig houden, we gaan ook akkoord. 
 
De heer Wessels: Ondanks de motie, waar ik dus anders over denk vind ik het totaalplaatje wel zo 
goed dat ik daarmee kan instemmen. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat een felicitatie aan al diegenen die aan dit bestemmingsplan 
hebben meegewerkt op zijn plek is.  
 
Wethouder Volmerink: Voorzitter, daar kan ik me bij aansluiten. Raad mag ik u feliciteren met dit in 
mijn ogen mooie bestemmingsplan buitengebied. Deze wethouder is in zijn nopjes om het zo maar te 
zeggen en de complimenten zal ik overbrengen naar het ambtelijk apparaat die u zojuist hebt 
gegeven. Gefeliciteerd allemaal. 
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Agendapunt 11: Realisatie algemene begraafplaats Prins Bernhardstraat te Tubbergen 

De voorzitter: Wie mag ik daarover het woord geven? 
 
De heer Wessels: Ik heb er in de commissie wat vragen over gesteld. We hebben daar ook allemaal 
antwoorden op gekregen. Ik heb nog een laatste reactie hierop. In mijn rol als volksvertegenwoordiger 
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ben ik benaderd door mensen van het kerkbestuur van de Protestantse kerk Tubbergen. Tevens 
beheerder van de begraafplaats aan de Harderbergerweg. Kerkbesturen bestaan uit vrijwilligers en 
wisselen nog al eens van samenstelling. De huidige bestuurders weten dan ook niet van een brief die 
in 2010 gestuurd zou zijn. Ze ontkennen niet dat er een brief gestuurd zou kunnen zijn maar weten als 
huidige bestuurders niet van de brief af. Hoewel ik ook het versturen van de genoemde brief niet ga 
ontkennen of aanvechten blijf ik het toch wel vreemd vinden dat er in de afgelopen jaren, na 2010, de 
periode dat dit voorstel is voorbereid, geen tijd is gevonden om in contact te treden met de 
Protestantse kerk. Ik hoor daar graag een reactie van de verantwoordelijk wethouder c.q. 
burgemeester op.  
 
De voorzitter: Iemand anders nog op dit stuk? 
 
De heer Busscher: Voorzitter, het CDA kan zich vinden in een algemene begraafplaats op de Rooms-
Katholieke Pancratius parochie aan de Prins Bernhardstraat. We hebben ook in de commissie 
gehoord dat de gesprekken die er niet zijn geweest, waar de heer Wessels ook naar refereerde, dat er 
toch wel raadsbrieven richting onze raad zijn gegaan in 2012, wat voorgenomen is om dit te doen en 
dat de afspraken zijn gemaakt in 2010 en dat het wachten was op het bisdom en dat we dat ook in de 
raadsbrief hebben teruggekoppeld gekregen. We zijn content met het besluit dat voor ons ligt om in te 
stemmen met een algemene begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat. 
 
De voorzitter: Anderen nog? 
 
De heer Hannink: Ook de fractie GB/VVD kan zich vinden in het voorstel en gaat dus akkoord met 
hetgeen nu voorligt.  
 
Mevrouw Kemperink: Ook wij kunnen ons vinden in het voorstel. Hetzelfde dat mijnheer Wessels 
aangaf, het bevreemdt ons ook wel enigszins dat in 2010 brieven zijn verstuurd en dat er in die 
tussentijd schijnbaar, zo leek het, geen ander contact was geweest. We hebben inmiddels begrepen 
dat er wel contacten zijn geweest. Met die uitleg zijn we tevreden.  
 
De voorzitter: Misschien moet ik er dan toch nog even een toelichting op geven want het gaat hier om 
een stukje collectief geheugen. Uit het voorstel kunt u niet opmaken of er vanaf 2010 tot nu toe wel of 
niet is gesproken met welke parochie of geloofsgemeenschap ook. Wat is er gebeurd. In 2010 is het 
voornemen kenbaar gemaakt door de gemeente dat er gezocht zou worden naar een mogelijkheid om 
te komen tot een algemene begraafplaats. Dat is ook een wettelijke plicht. Dat is ook besproken met 
de beide kerkgenootschappen. Zowel de Pancratius parochie als ook de protestantse kerk. Die zijn 
inderdaad bij brief uitgenodigd om daar op te reageren en mee te denken over die algemene 
begraafplaats. Nog voor dat de huidige begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat gerealiseerd is lag 
er al een proeve van een overeenkomst met de parochie over de realisatie van een algemene 
begraafplaats. Het is dus niet zo dat het jarenlang stil is geweest, want dan had ik uw verbazing 
helemaal begrepen. Het is dus niet zo dat we pas bijvoorbeeld in 2014 of 2015 opnieuw gestart zijn 
met de onderhandelingen. Ik denk dat dan uw vraag terecht was geweest en waarom is toen de 
protestantse kerk daarbij niet betrokken. Maar op het moment dat de begraafplaats hier gerealiseerd 
was, was er al rekening gehouden met een deel daarvan dat die gereserveerd was voor de algemene 
begraafplaats. De reden waarom het niet tot stand is gekomen omdat er een misverstand was, zowel 
vanuit de kant van het bisdom als op een gegeven moment ook van de parochie over de invloed die 
de raad daarbij zou moeten hebben. Het gaat hier om een stuk erfpacht. Het gaat niet om eigendom. 
Dat betekent dat de parochie en ook het Bisdom zeker niet wilde dat de raad zeggenschap zou 
hebben op de begraafplaats. Dat heeft de nodige tijd geduurd voordat duidelijk werd tot hoever het 
ging. Uiteindelijk, dat ligt nu ook voor, u gaat als raad over de leges die gevorderd worden bij het ter 
aarde bestellen op een algemene begraafplaats en niemand anders. Wat we wel hebben afgesproken 
is dat we zoveel mogelijk dat zullen doen in overeenstemming met elkaar zodat je geen grote 
verschillen daartussen gaat krijgen. Ook als het gaat om de periode dat een graf wordt geruimd, 
enzovoort. Dat doen we dus in overleg. Maar uiteindelijk gaat u er over als raad. Dat heeft vrij lang 
geduurd voordat het in een overeenkomst lag waar iedereen zich in kon vinden. Dat even als 
toelichting mijnheer Wessels. 
 
De heer Wessels: Dank u wel. Ik heb als volksvertegenwoordiger deze vragen gesteld. Dit antwoord 
horende, dat er vanaf 2011 al een plan lag, dan kan ik hier mee leven en kan ik hier mee akkoord 
gaan.  
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De voorzitter: Fijn, dank u wel. Wilt u er nog iets aan toevoegen mijnheer Volmerink? Nee. 
 
Ik constateer dat u allen akkoord kunt gaan met dit voorstel waarvoor hartelijke dank.  
 
Agendapunt 12: Vaststellen nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 

De voorzitter: Conform voorgesteld besluit. 
 
Agendapunt 13: Vaststellen bestemmingsplan Albergen, Ootmarsumseweg 188 

De voorzitter: Conform voorgesteld besluit. 
 
Agendapunt 14: Aanbrengen bermverhardingen 

De voorzitter: Conform voorgesteld besluit. 
 
Agendapunt 15: Instellen voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen 

De voorzitter: Conform voorgesteld besluit. 
 
Agendapunt 16: Ontwerpbegrotingen 2017 van de gemeenschappelijke Regelingen 

De voorzitter: Dan gaan we in een keer door naar agendapunt 16: ontwerpbegroting 2017 van de 
gemeenschappelijke Regelingen. Wie mag ik daarover het woord geven? 
 
Mevrouw Berning: We willen hier graag een motie voor indienen. Aanleiding voor deze motie is onder 
andere de presentatie van de brandweer in de commissievergadering van 10 mei jl. In deze 
presentatie werd geconstateerd dat ze de verplichte aanrijdtijden niet halen. Hierdoor kan de 
veiligheid van burgers in deze gebieden niet in alle gevallen worden gewaarborgd. We willen 
burgemeester Stegers danken en complimenteren voor zijn actieve en fanatieke lobby richting de 
veiligheidsregio om de systematiek aan te passen. Helaas hebben we wel moeten constateren dat 
men hier niet gevoelig voor is gebleken en daarom deze motie, als politiek signaal vanuit de raad.  
 
Motie van CDA, Dorpen Centraal, PvdA 
 
Onderwerp: Veiligheidsregio Twente (VRT) 
 
De Raad, in vergadering bijeen op 23 mei 2016 
 
Overwegende dat: 

 de veiligheidsregio Twente (VRT) een groot aantal taken voor de deelnemende gemeenten 
uitvoert, waaronder het in stand houden van een brandweer, een geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie en een gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertaak, de 
geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak; 

 de gemeente Tubbergen verplicht deel uitmaakt van de Veiligheidsregio Twente (VRT); 

 blijkt dat het in bepaalde gebieden in Noord Oost Twente niet altijd mogelijk is te kunnen voldoen 
aan de voor de VRT geldende normen voor de aanrijtijden van hulpdiensten; 

 daardoor de veiligheid van burgers in deze gebieden niet in alle gevallen kan worden 
gewaarborgd, ook niet wanneer hulpdiensten uit Duitsland worden ingeschakeld; 

 dat de gemeente Tubbergen hiervan een sprekend voorbeeld is, zodat gesteld kan worden dat de 
kwaliteit die VRT aan Tubbergen levert niet volledig op orde is; 

 de jaarlijkse bijdrage aan VRT volgens een van te voren bepaalde verdeelsleutel is omgeslagen 
over alle aangesloten gemeenten binnen de VRT. 

 
Spreekt als zijn oordeel uit dat: 

 als gevolg van de verdeelsleutel, de prijs-kwaliteitverhouding voor een gemeente als Tubbergen 
negatief afwijkt ten opzichte van andere gemeenten binnen de VRT, waar tijdige acute zorg wel 
volledig gewaarborgd is; 

 dit niet redelijk en rechtvaardig is; 

 het daarom mogelijk moet worden gemaakt om de bijdrage van de gemeenten te koppelen aan de 
kwaliteit van de geleverde prestaties. 

 
Roept het college op om: 
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 om te eisen dat aanrijdtijden gehaald worden en zolang dit niet het geval is we de verhoging in de 
begroting van VRT 2017 niet doorvoeren; 

 in samenwerking met de VRT en de overige deelnemende gemeenten een systematiek te 
ontwikkelen, waarin een nader te bepalen korting op de bijdrage aan de VRT wordt verleend aan 
gemeenten, waar de geldende normen voor aanrijtijden van hulpdiensten niet worden gehaald; 

 zich ervoor in te zetten dat deze korting uiterlijk in 2018 wordt geeffectueerd; 

 deze motie ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente, 
alsmede van de besturen van de daarbij aangesloten gemeenten. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Deze motie wordt ingeboekt als motie 2016 Berning/Kemperink/Wessels-1. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Mag ik daar iets over zeggen. Ik zat in dezelfde vergadering bij de 
brandweer waar de hele uiteenzetting werd gegeven. We zijn het nog steeds niet eens met de hoge 
bijdrage die we betalen voor de Veiligheidsregio Twente. Laat ik dat even voorop stellen. Alleen er is 
over gestemd en er is meer gesoebat over geweest. Alleen de aanleiding voor deze motie vind ik een 
beetje vreemd. Want expliciet heb ik in die vergadering gehoord wat er gedaan gaat worden aan de 
tekortkomingen aan de normen. Met name het halen van de aanrijdtijden. De aanrijdtijden van de 
brandweer werden niet zozeer als tekort geschoten aangemerkt. Alleen het feit dat men onvoldoende 
snel over bluswater kon beschikken om de brand te blussen die dan eventueel aan de orde zou zijn. 
Juist daarvoor heeft de veiligheidsregio Twente een additionele investering gepland van een grotere 
tankauto met meer kubieke meter water die ze mee zouden nemen naar dergelijke branden. Ja, kort 
gezegd, ik vind de bijdrage ook veel te hoog. Alleen, daar is al over gesoebat. De aanleiding van deze 
motie begrijp ik eigenlijk niet omdat in die vergadering heel duidelijk is uitgelegd wat er speelde. Dus 
een beetje onduidelijk wat mij betreft.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? Mevrouw Berning.  
 
Mevrouw Berning: Ja, ik wil er wel op reageren. Het mooiste zou natuurlijk zijn als de aanrijdtijden wel 
gehaald kunnen worden en ondanks die extra wagen wordt volgens mij de aanrijdtijd nog steeds niet 
gehaald. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Die wagen staat op de investeringslijst als extra investering naar aanleiding 
van het onderzoek dat de aanrijdtijden niet gehaald kunnen worden. De aanrijdtijden an sich worden 
wel gehaald, de brandweer is wel tijdig ter plekke, alleen om op dat moment ook een put te vinden, of 
in ieder geval een bron te vinden waar voldoende water kan worden gehaald, dat geeft aanleiding tot 
het niet halen van de aanrijdtijden. Juist op basis daarvan is besloten tot de investering. Dat vind ik het 
positieve dat je bent aangesloten bij de Veiligheidsregio Twente. Dat in ieder geval op dat soort niveau 
ook dat soort investeringen makkelijker kunnen worden gedaan. Dus vandaar dat ik de motie niet 
begrijp. Want de aanleiding is eigenlijk in die vergadering onderuit gehaald doordat ze zelf hebben 
aangegeven de aanrijdtijden ja, dat is een gebrek, maar we gaan een investering plegen om 
voldoende voorzieningen te krijgen in de gemeente Tubbergen om die aanrijdtijden wel te halen.  
 
Mevrouw Berning: Dat is heel positief inderdaad dat de wagen er komt. Dat is nooit verkeerd. Maar 
daarnaast is de Veiligheidsregio niet alleen de brandweer. Daar valt ook onder de ambulance en een 
stukje politie. De hulpdiensten. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Vervolgens haalt de ambulance gewoon de aanrijdtijden. We hebben een 
gesprek gehad met de betreffende ambulancedienst. Daar is niets aan de hand. Ook de brandweer 
zelf. Om te gaan schieten op iets dat volgens mij al goed is geregeld, dan moet je wel redelijk 
beslagen ten ijs komen. In dit geval zijn dat soort dingen allemaal al geregeld. Misschien net de politie 
die links of rechts wat tekort komt. Maar die hebben ook al in de vergadering uitgelegd waarom het 
een en ander aan de orde was. En dat ze een bepaalde prioritering in de melding hadden om alle 
urgente zaken wel te halen. Daar hebben we volgens mij als commissievergadering destijds ook 
gewoon mee ingestemd en geen aanvullend commentaar gegeven. Dus vandaar, ik vind de 
aanleiding tot deze motie niet goed. Wij vinden ook dat we te veel betalen voor de Veiligheidsregio. 
Over die discussie heb ik het niet. Alleen de aanleiding die begrijp ik niet helemaal.  
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De heer Busscher: We gaan voor 2017 in de begroting € 200.000,00 meer betalen. We krijgen er 
minder voor. De aanrijdtijden zijn niet op orde. We krijgen wel een wagen met meer liters maar dat is 
in een paar seconden weg als er een grote brand is. We willen graag zien dat de aanrijdtijden op tijd 
zijn. We betalen wel € 200.000,00 meer. Voor dezelfde kwaliteit. Dat vinden wij een kwaadaardige 
zaak. We willen daar graag aandacht voor met deze motie.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Misschien een herhaling van zetten.  
 
De voorzitter: Misschien zal ik even een toelichting geven wat er gebeurt. Volgens mij haalt u 
verschillende discussies door elkaar. Ik beperk me even tot Tubbergen. In Tubbergen wordt een groot 
deel van de aanrijdtijden voor de brandweer, ik heb het over de brandweer, niet gehaald. Dat is heel 
simpel. Dat heeft de brandweer ook onderkend. Dat was overigens niet anders voordat we toetraden 
tot die verplichte veiligheidsregio. Daar was het exact hetzelfde. De brandweer ziet dus dat er een 
verschil is in performance of kwaliteit zou je kunnen zeggen, tussen de ene gemeente en de andere 
gemeente. Daar wil men wat aan doen. Vandaar die voorlichtingsavond die is geweest waarbij men 
heeft ontvouwd dat ze in ieder geval wil kijken of ze dus niet sneller aanwezig kunnen zijn maar juist 
aan de voorkant, in de preventiekant meer kunnen doen zodat ze minder vaak hoeven in te grijpen. 
Dat is natuurlijk een andere manier van werken dan tot nu toe gedaan hebben. Los daarvan 
constateren we dat ook Vitens bijvoorbeeld eigenlijk af wil van de brandkranen. Dat betekent dat je 
juist in gebieden van het buitengebied wel zou kunnen komen met stukken waar de watervoorziening 
niet voldoende is. Daarom is met name een aantal voertuigwisselingen geweest en wordt in 
Tubbergen een tankauto geplaatst met meer capaciteit dan we normaal hebben. Het is niet dat hij dan 
sneller ter plekke kan zijn maar het is gewoon dat hij minder afhankelijk is van het water ter plekke. 
Overigens is het wel zo dat we ook daarin zien dat steeds meer de verantwoordelijkheid wordt gelegd 
bij de afgelegen percelen waarbij men zegt ja, je zult ook zelf voor een deel moeten zorgen dat er 
water aanwezig is. Dus dat is de toekomst. Dat even voor het onderscheid. De tijden worden niet 
gehaald. Van water zegt men dat zal op termijn mogelijk een bottleneck kunnen worden als de 
brandkranen weggaan en dus worden daar maatregelen voor genomen. Het probleem van het 
verschil in bekostiging is gewoon de systematiek. Wij hebben destijds gepleit voor behalve de 
verdeelsystematiek zoals die nu is om er een gemengde vorm van te maken. Eén op grond van wat 
men noemt de Cebeon norm. Dat is de hoeveelheid geld die je krijgt vanuit het gemeentefonds ten 
behoeve van deze kostenpost en daarnaast ook een soort risico opslag voor gebieden waar het risico 
groot is. Dus bijvoorbeeld zit je in een grote stad met heel veel industrie die mogelijk calamiteiten kan 
veroorzaken dan vinden wij dat een groter risico dan wanneer je in een gebied zit waar bijna geen 
branden voorkomen. Dat was ook een van de boodschappen van de brandweer hier in Tubbergen. Er 
zijn betrekkelijk weinig branden, gelukkig. Laten we dat even voorop stellen. Dat heeft het helaas niet 
gehaald. Ik denk dat er bij dat besluit een deel daarvan in ieder geval niet het inlevingsvermogen 
hadden van wat het teweeg brengt voor onder andere uw raad maar ook natuurlijk voor de bevolking 
van Tubbergen als we fors meer moeten gaan betalen terwijl daar eigenlijk nauwelijks een 
kwaliteitsverbetering tegenover staat. Dat er nu gewerkt gaat worden aan die kwaliteitsverbetering dat 
is eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd. Dat was nadat we flink hadden geageerd tegen die 
hogere bijdrage. Toen hebben we gezegd: o, daar moeten we wat aan gaan doen. Maar men kan het 
ons nog steeds niet uitleggen waarom wij nu zoveel meer moeten gaan betalen. Je hebt het inderdaad 
niet over € 10.000,00 of € 20.000,00. Maar je hebt het over tonnen. Zoveel meer moeten gaan betalen 
terwijl op dit moment de kwaliteit misschien wel iets beter is dan voorheen. Laten we daar vooral niet 
moeilijk over doen. Die is natuurlijk ook verbeterd door de samenwerking binnen de VRT. Maar die 
verklaart niet het verschil in bijdragen vanuit Tubbergen toen en nu. Ik noem dat inlevingsvermogen 
omdat kennelijk men niet kan zien wat het nu teweeg brengt als je zo veel extra moet gaan betalen. 
Als u zegt deze motie die ondersteunt uw strijd om dat toch nog eens een keertje onder de aandacht 
te brengen. Ja, dan zal ik dat doen. Alleen er staat een ding in wat wij niet kunnen, dat is te eisen dat 
de aanrijdtijden behaald worden en zolang dit niet het geval is we de verhoging in de begroting van de 
VRT in 2017 niet doorvoeren. Wij zijn daar niet toe bij machte. Dat is aan het AB om dat te besluiten. 
Ik kan u ook een ding zeggen, die aanrijdtijden zullen nooit gehaald worden want men gaat geen extra 
kazernes plaatsen, men gaat geen tankauto's buiten plaatsen op perifere gebieden want het is veel en 
veel en veel te duur. Dat betekent dat we misschien onze brandweer twee keer zo duur zouden 
maken maar dat is denk ik uw bedoeling niet. Volgens mij, dat begrijp ik ook bij de motivering, zegt u: 
wij willen gewoon kwaliteit. Wij willen betalen naar kwaliteit. Zo lang die kwaliteit verschillend is tussen 
de gebieden vinden wij dat er ook een verschil in bekostiging moet zijn. daar ben ik het volstrekt met u 
eens. Dus als ik hem zo mag lezen dan denk ik dat dit in ieder geval de boodschap kan zijn.  
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Mevrouw Berning: Dank u wel burgemeester. Zo mag u hem zeker lezen. Wat ons betreft, dus om te 
zorgen dat die motie wordt aangenomen mag wat ons betreft de eerste bullet er uit. Roept het college 
op om. Het is bedoeld om druk op de ketel te houden en te zorgen dat het kwaliteit naar geld is. 
 
De voorzitter: Ik kan dan veel beter leven met deze motie nu die eerste bullet er uit is want dan vraagt 
u me iets wat mogelijk is en de rest zou gewoon niet kunnen.  
 
Mevrouw Berning: Dank u wel. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik ben er mee begonnen dat wij als GB/VVD uitermate ontevreden zijn over 
het feit dat wij de in onze ogen te hoge bijdrage betalen. Voor mijn part zet u elke maand op de 
agenda dat u daar weer tegen gaat ageren. Want dat heb ik veel liever dan elke keer een reden aan 
te halen om iets te doen. Wat mij betreft zet u het elke maand in de agenda, van ik ga nog een keer 
wat aanhalen. Niets liever dan dat want ik vind het belachelijk hoge bijdragen. Alleen vind ik elke keer 
wel dat we heel goed met elkaar moeten nadenken over de motivatie om dit weer aan de orde te 
stellen. Wat mij betreft structureel op de agenda en de motivatie is: we betalen gewoon te veel, klaar.  
 
De heer Busscher: Met kwaliteit. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Deze discussie is vanaf het begin gevoerd, de kwaliteit is niet verbeterd ten 
opzichte van wat we in het verleden hadden. Toen hadden we € 250.000,00 minder te betalen. Dat is 
helder. Alleen we moeten ons zelf niet elke keer voor de gek houden. Als je alle paden hebt doorlopen 
en je haalt het niet dan maak je er gewoon een principiële kwestie van door elke maand een briefje 
tussen de deur te doen van we zijn het er niet mee eens. Ergens moet je kijken hoe je zo een 
discussie gaat voeren. Elk effort om de bijdrage naar beneden te krijgen. 
 
De voorzitter: Begrijp ik dat het er zonder de eerste bullet wel mee eens bent? 
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik ben het nog steeds niet eens met de motivatie. 
 
De voorzitter: Ondersteunt u de motie dan wel? Ja, akkoord. Dan mag ik stellen dat de gewijzigde 
motie raad breed wordt ondersteund. Dat vind ik heel fijn. Ik zal inderdaad de Carthoniaanse 
benadering toepassen waarbij hij iedere keer zei: en overigens ben ik van mening dat Carthago 
verwoest moet worden en in dit geval zal het zijn dat onze bijdrage naar beneden moet zolang de 
kwaliteit niet gelijk is. 
Maar nu het onderwerp zelf want dit was een motie. Het agendapunt zelf, kan iedereen zich daar in 
vinden. Akkoord? Ja, dan neem ik aan dat u allemaal akkoord bent. Dank u wel. 
 
Agendapunt 17: Instellen bestuurscommissie Agenda van Twente 

De voorzitter: Conform voorgesteld besluit. 
 
 
Agendapunt 18: Aanvraag extra bijdrage t.b.v. aanleg kunstgrasveld kleinere voetbalclubs 

De voorzitter: Conform voorgesteld besluit. 
 
Agendapunt 19: Uitgangspunten lokaal toekomstbestendig en toegankelijk vervoer in 
Tubbergen 

De voorzitter: Dan zijn we nu toe aan agendapunt 19: uitgangspunten lokaal toekomstbestendig en 
toegankelijk vervoer in Tubbergen.  
 
De heer Wessels: Deze uitgangspunten zijn eerder in de werkgroep 3D besproken en toegelicht. Een 
sterk punt is dat er duidelijk overleg wordt gevoerd met betrokken, de beroemde 
keukentafelgesprekken. En met de relevante groepen als de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen 
en de klankbordgroep Vervoer. Mensen kunnen te allen tijden bezwaar maken tegen de uitkomsten 
van de gesprekken. De rode draad is ook eerst kijken wat je zelf kunt, sociaal netwerk en eigen kracht 
en daarna wat je samen kunt. Tenslotte wat je moet overdragen. Dan hebben we het over maatwerk. 
Er is sprake van een duidelijk communicatieplan waarin duidelijk de verschillende stappen worden 
genoemd tot 1 januari 2017. Kortom, op papier ziet het er goed uit. In de praktijk zullen we alert 
moeten blijven om te voorkomen dat mensen alleen maar thuisblijven en als gevolg daarvan 
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vereenzamen. Regelmatige evaluatie vinden we dus erg van belang. Het spreekt vanzelf dat we 
akkoord zijn met de uitgangspunten. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Wij als fractie zullen graag in deze aanbesteding een ruimer kader willen 
zien. Meer ruimte voor de vervoersaanbieder. De vervoerder de ruimte bieden om de termijn van de 
overeenkomst aan te geven waarbij de vervoerder het optimum bepaalt van diverse typen vervoer. 
Indien de vervoerder het materieel breder kan inzetten voor andere concepten van vervoer moeten wij 
dat stimuleren. Zodat de totale kosten lager kunnen uitvallen en wat de kwaliteit is van het 
aangeboden vervoer. De aanbesteding heeft wel een ondergrens van de kwaliteit. Uitval heeft 
bijvoorbeeld een boete tot gevolg. Maar de vervoerder kan binnen de bandbreedte opereren. Op basis 
van de aanbesteding kan de gemeente kiezen tussen het aangeboden kwaliteitsniveau, prijs en of 
looptijd. Waarbij onzes inziens deze drie zaken, dat kunnen er ook meer zijn, verhoogd moeten 
worden in zijn aanbesteding. Daarmee wordt veel meer het initiatief de ruimte gegeven waarbij heel 
andere concepten kunnen ontstaan. Een langere looptijd heeft bijvoorbeeld consequenties voor de 
prijs. Ook materieel is er een consequentie voor de prijs maar oud materieel is niet per definitie 
goedkoper dan nieuw materieel. Het nieuwe budget wordt gelijk geschakeld aan het oude budget 
welke gekenmerkt wordt door voortdurend bij ramen dat weer tot een hoger budget heeft geleid welke 
vanuit de oorspronkelijke gedachte niet wenselijk was. Er zijn echte besparingen gerealiseerd die ook 
mijns inziens in het nieuw toe te kennen budget moeten worden meegenomen. Daarnaast mag wat mij 
betreft ook een taakstelling worden meegenomen zodat het geld dat hier beschikbaar komt binnen 
andere sectoren van de 3D kan worden aangewend. Daarnaast, het derde punt, een proef starten om 
in ieder geval dat wat hierboven beschreven staat in de praktijk te toetsen. Eventueel wil ik een 
amendement indienen maar ik heb ook al begrepen dat indien de wethouder mij tegemoet kan komen 
met betrekking tot een aantal zaken we het kunnen laten voor wat het is.  
 
De voorzitter: Dank u wel, ik ga even de kring rond. 
 
De heer Stamsnieder: Het CDA kan ook instemmen met het voorliggende agendastuk. Wat wij hierin 
belangrijk vinden is dat met allerlei partijen gesproken wordt en wat voor ons belangrijk is dat goed 
gekeken wordt naar de kwetsbare groeperingen. En dat we daar het vervoer op toepassen wat nodig 
is voor hen. Dat brengt veel rust bij de mantelzorgers opdat zij er op kunnen rekenen dat hun kind of 
anderszins goed wordt vervoerd en dat ze dit ook in het volste vertrouwen kunnen doen. Ik begrijp ook 
van een andere groepering die hier rondom de tafel zitten dat zij ook zeer ingenomen zijn met het pad 
dat nu is betreden. Ze zien graag dat ze in de toekomst nauw betrokken worden bij het een en ander 
als het ten uitvoer komt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Vleerbos, sorry Volmerink, ook met een V. 
 
Wethouder Volmerink. Ja. We zijn nu even druk bezig om eerst te bepalen wat we gaan aanbesteden. 
Laten we het daar eerst eens over hebben. We zijn nu bezig met enquêtes, behoeften ophalen, 
analyses over vervoersstromen en inderdaad ook in de toekomst ruim aandacht om pilots te gaan 
draaien. De volgende vraag wordt dan: hoe gaan we aanbesteden. Dat is precies wat de komende 
maanden gaat plaatsvinden. Daarvoor wordt u denk ik in de komende commissie al over bijgepraat. 
Eerst wat en dan gaan we praten over hoe. 23 juni a.s. zit de uitgangspuntennotitie in de 
bestuurscommissie en mijn voorstel is om hiervoor, voor 23 juni a.s., u in de commissie bij te praten. 
Inderdaad, er is al aandacht gevraagd om rekening te houden met termijnen, prijzen maar ook 
kwaliteit. Maar vooral zoek de ruimte in de contracten waardoor je veranderingen in feite veel 
makkelijker kunt doorvoeren. Daarom denk ik dat we als gemeente een actieve sturing moeten 
hebben en ook moeten gaan voor een doorontwikkeling. Volgens mij zijn er drie punten belangrijk die 
al meerdere keren zijn genoemd – en in de commissies en in de klankbordwerkgroepen. Volgens mij 
moeten we eerst zorgen voor goed vervoer voor de cliënt. De cliënten die overblijven hebben eigenlijk 
steeds meer zorg nodig. We moeten zorgen voor de levensvatbaarheid van de contracten. Daar zit 
ook in de lengte maar ook de kaders, de bandbreedtes en zeker niet te vergeten ook oog hebben voor 
de kleinere, lokale partijen. Als derde en daar gaan we heel erg op inzetten innovatie van de 
vervoerssystemen in de breedste zin. Niet binnen de gemeente maar ook binnen de regio Twente. 
Dus we gaan praten over een besparing of taakstelling. Ik heb u gevraagd om tot en met 2018 het 
geld beschikbaar te houden want er zit nog een maar aan vast, de dagbesteding zit nu zo een beetje 
op € 6,35 per ritje. Er komt een nieuwe aanbesteding. De verwachting is dat deze een stukje duurder 
gaat worden. Hoeveel duurder weet ik niet. Dus vandaar dat we hebben gevraagd, als het kan, houd 
het geld in ieder geval nog even beschikbaar tot de nieuwe tarieven bekend zijn. Ik ben het wel met u 
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eens als er meer bekend is over de innovatie, gaat die eventueel geld kosten, wat kost de nieuwe 
dagbesteding en laten we even de aanbesteding afwachten naar de toekomst toe, als er geld 
overblijft, kan het gewoon weer terug. Misschien wel binnen het sociaal domein of een andere plek. 
Maar, daarvoor bent u later aan zet. Over de communicatie is veel gesproken. Dat is een heel 
belangrijk item. We hebben meerdere keren in meerdere sessies bij elkaar gezeten. Bijvoorbeeld 
aanstaande donderdag is ook al weer de ouderen organisatie aan bod om die specifiek even bij te 
praten. Want het gaat ook onder andere om deze doelgroep. Dus veel overleg, we zoeken de ruimte 
in de aanbesteding maar we gaan eerst kijken wat we gaan aanbesteden en dan gaan we de 
komende weken, maanden kijken hoe we gaan aanbesteden. Daar wil ik u graag bij meenemen. Ik 
hoop dat dit grotendeels het antwoord is of misschien wel volledig is beantwoord. Zo niet dan hoor ik 
het.  
 
De voorzitter: Even mevrouw Kemperink, want die had ik net overgeslagen, tenminste ik had niet 
gezien dat ze wilde spreken. 
 
Mevrouw Kemperink: Wij kunnen ons in grote lijnen ook vinden in het voorstel dat voor ons ligt. Wat 
we wel graag willen voorkomen is dat door strenge herindicaties mensen thuis blijven zitten of in de 
problemen komen. Dus hier willen we wel graag aandacht voor blijven houden. Ook moeten we alert 
blijven op de wijze waarop de mobiliteitsbehoeften van mensen opgelost moet worden door het 
sociaal netwerk. Wat we wel graag willen voorkomen is dat mensen verplicht worden om hun ouders 
te vervoeren alleen op basis van de ouder/kind-relatie. We zouden het jammer vinden als daar een 
verplichting zou komen te liggen. Verder op grote lijnen akkoord. 
 
De voorzitter: Mevrouw Reinerink? 
 
Mevrouw Reinerink: Kunt u aangeven waarom met name de ritten van de dagbesteding duurder gaan 
worden? 
 
Wethouder Volmerink: Het ligt in de lijn der verwachting dat deze duurder gaat worden. Geruchten 
vanuit het marktcircuit. Omdat deze eigenlijk nu waarschijnlijk een beetje onderbetaald zijn. Dus dat is 
iets dat er aan zit te komen. Dat wil ik u alvast aan de voorkant even meegeven.  
Even terugkomen op de opmerkingen van Dorpen Centraal. Volgens mij hebben we samen 
vastgesteld wat is streng en wat is sociaal netwerk. Daarvoor zegt ook inderdaad de heer Wessels: 
eerst ga je het zelf bepalen, dan ga je het samen doen en dan de overdracht. Dat is precies de 
piramide die we met elkaar hebben vastgesteld. Daar willen we ons eigenlijk graag aan houden. Dat 
doen we eigenlijk binnen het hele sociale domein. Niets anders of niets minder of meer dan we anders 
gaan doen.  
 
De voorzitter: Ja, mijnheer Oude Luttikhuis. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Toch nog even in tweede instantie. Ja absoluut goed vervoer. Laat ik dat 
voorop stellen. Dat is het eerste uitgangspunt dat we met elkaar hebben vastgesteld. Toch even terug 
naar die tarieven. Want het budget is in de afgelopen jaren elke keer bijgeraamd. Een overschrijding 
hier een overschrijding daar. Dat is met name ook de reden dat op een gegeven moment dit hele 
vervoersconcept opnieuw ter overweging wordt genomen, omdat de kosten de pan uitrijzen. Wat we 
wel willen is dat de vinger bij de kosten worden gelegd en dat niet bij een nieuw aanbestedingsbeleid 
daar geen limiet op zit. De insteek is goed en beter vervoer voor degene die het nodig heeft en toch 
scherper letten op de kosten die we hebben omdat binnen het sociale domein veel zaken onder druk 
staan en ook hier willen wij dan de vinger bij blijven houden. Zodat niet het budget wordt ingevuld 
maar dat echt kritisch wordt gekeken wat we nodig hebben en wat we daar voor kunnen bieden. Ook 
in die volgorde. Dus niet eerst kijken naar het budget en vandaaruit gaan we het aanbod regelen. 
Maar via allerlei mogelijkheden en initiatieven betaalbaar houden en daarmee dan kom je op een 
concept waarbij je geld beter en efficiënter kunt inzetten.  
 
Wethouder Volmerink: Inderdaad, in het verleden is de raming iedere keer naar boven bijgesteld. Met 
name zit er voor het Tubbergse gedeelte 30% OV-vervoer in de regiotaxi. Daar zit iets ongrijpbaars 
om het zo maar te zeggen. De bedoeling is dus dat we juist dat stuk gaan transformeren. Daar ligt 
volgens mij de eerste korte slag. Daarna gaan we kijken met de piramide die we samen hebben 
vastgesteld. Wat kunnen mensen zelf of samen doen voordat ze gelden gaan gebruiken voor het 
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maatwerkvervoer. Daar ligt ook een tweede kans, om in ieder geval binnen het budget te blijven. Dus 
de grootste kans blijft toch het OV-vervoer binnen de regiotaxi. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Toch nog een derde keer. Ook voldoende aandacht voor de pilot. Zo snel 
mogelijk starten met een pilot zodat we ook ervaring opdoen met alternatieve vormen van vervoer. En 
een alternatieve vorm van inzet van vervoersmiddelen en bredere inzet van vervoersmiddelen zodat 
we zo snel mogelijk ervaring binnen de hele groep van veertien gemeenten hebben. Desnoods alleen. 
Daarvoor zelfs extra geld beschikbaar stellen. Juist omdat je daarmee toekomstige slagen kunt gaan 
slaan. Hoe meer ervaring alvorens je met de aanbesteding begint en inkleurt, hoe beter het is. 
 
Wethouder Volmerink: Mijnheer Oude Luttikhuis, u haalt me de woorden uit de mond. Wij zijn ook heel 
blij dat we straks pilots gaan draaien om juist de goede dingen kleinschalig en laagdrempelig te gaan 
doen. Dat is precies waarom we het gevraagd hebben. Misschien kost het in het begin wat extra geld 
voor het opstarten, daarom heb ik u gevraagd probeer de budgetten niet aan de voorkant af te romen, 
laten we eerst aan de voorkant de goede dingen gaan doen. Blijft er geld over dan bent u alsnog aan 
zet. Maar niet aan de voorkant alvast een taakstelling gaan invoeren. De reden waarom we daar 
zwaar op inzetten is als je kijkt binnen de klankbordwerkgroepen, daar zitten juist lokale taxibedrijven 
in die ook creatief mee kunnen denken. We willen de samenleving als het kan ook zo breed mogelijk 
betrokken houden. Ook in de samenleving zelf zitten vaak fantastische ideeën. Volgens mij moeten 
we dat stimuleren, aanwakkeren en op die manier met elkaar de goede dingen doen.  
 
De voorzitter: Ik kijk nog een keer de kring rond. Iemand die hier nog iets aan toe te voegen heeft? Ik 
begrijp dat u zich allen kunt vinden in deze uitgangspunten. Waarvoor dank.  
 
Agendapunt 20: Rondvraag 

De voorzitter: Dan kom ik nu toe aan de rondvraag.  Het lot heeft uitgewezen we beginnen bij de heer 
Stevelink.  
 
De heer Stevelink: Ja voorzitter een kleine vraag. De weg Weerselo Fleringen zit dicht. Er ontstaat nu 
in Reutum een sluiproute vanaf de rotonde richting Weerselo door het dorp. Die is nu vrij druk. Men 
maakt zich er iets zorgen over. Waar ik specifiek op wil ingaan: aanstaande weekend is de weg 
normaal gesproken dicht in verband met de zomerfeesten. Is daar rekening mee gehouden? 
 
Wethouder Volmerink: Ja, er wordt extra vis ingekocht voor de komende drukte denk ik. In principe is 
het wel zo dat als provinciale wegen worden aangepakt op asfaltering dat ook de omleiding op 
provinciale, eigen wegen wordt gedaan. Ja ik snap ook best dat mensen die iets beter kennis van de 
sluiproutes hebben…… Nee, niet dat ik weet. Ik zal er wel intern extra aandacht voor vragen. Dus of 
men er rekening mee kan houden en even contact kan opnemen met het comité dat de zomerfeesten 
regelt.  
 
De heer Booijink: Er is weer wat commotie in de pers ontstaan betreffende de bodemsanering van 
onder andere vervuilde locatie Tub-7 vorige week. Een en ander is vorige zomer ook intensief 
besproken en over gesproken. De vraag is: heeft het college nieuwe informatie van deze lopende 
bodemsanering naast wat er al bekend is? 
Dan zou er vorige week een beoordeling zijn door de provincie voor wat betreft de benodigde NB-
vergunning voor deze pijpwerkzaamheden van de NAM. Wat is hiervan de uitslag en is deze dan ook 
in te zien. Aanvullend voor de pipe-in-pipe werkzaamheden moet de NAM op diverse gronden 
graafwerkzaamheden verrichten. Zijn er van deze gronden ook gronden in het bezit van de 
gemeente? Zo ja, liggen daar aan contracten, ten behoeve van recht uitvoering werkzaamheden, ten 
grondslag.  
 
Mevrouw Bekhuis: Mag ik een aansluitende vraag stellen. Hetzelfde bericht hebben wij ook gelezen in 
de media. De vraag is of het ook het grondwater betreft. Dit is namelijk erg moeilijk uit te leggen in een 
Natura2000 gebied waar dagelijks gevoeld wordt hoe zwaar dit allemaal weegt en waar heel 
voorzichtig met natuur moet worden omgesprongen. Ik denk dat u zich kunt voorstellen dat niemand 
op een tweede teerput zit te wachten. Onze andere vraag was kunt u aangeven of hier, door deze 
berichten, er extra druk vanuit de begeleidingscommissie wordt uitgevoerd.  
 
Wethouder Volmerink: Het saneringsonderzoek. Ik weet dat er eind vorige maand een 
saneringsonderzoek is aangeleverd bij de provincie door opdrachtgever NAM. De provincie heeft 
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eigenlijk eind dit jaar de tijd om goedkeuring te geven aan dit saneringsonderzoek. Als de goedkeuring 
eenmaal is gegeven dan is de NAM verplicht om binnen een jaar hierna ook te starten om de sanering 
ook daadwerkelijk uit te voeren. Ik weet ook dat eind vorig jaar er extra metingen zijn geweest aan de 
hand van de onrusten die er zijn en de vragen vanuit het gebied en de begeleidingscommissie om 
extra metingen te gaan doen. De NAM geeft aan: geen risico voor mens en natuur. Het grondwater 
wordt op dit moment nog steeds via monitorbuizen bijgehouden. Gekeken wordt wat het voor een 
invloed heeft op het grondwater zelf.  
De vraag van de NB.  
 
De heer Booijink: Even aanvullend. Hebt u nieuwe concrete informatie? 
 
Wethouder Volmerink: Nee, vooralsnog niet. Nee. In de saneringslijst wordt gesproken over grote 
vervuilingen. Dat heeft inderdaad te maken grondwater. Dat noemen ze ernstig vervuild. Dus voor ons 
zijn het geen nieuwe plekken. Ze stonden al op de lijst van sanering bij de provincie.  
 
De heer Booijink: Ernstige grondwater verontreiniging. Daarom is de beschikking ook spoedeisend. 
 
Wethouder Volmerink: Van de provincie naar de NAM toe is een afspraak gemaakt dat voor 2018 van 
al deze plekken een saneringsplan onderzoek richting de provincie gaat om de boel aan te pakken. 
Dus wat dat betreft geen extra nieuws. NB-vergunningen. Er zijn wederom, het lijkt wel een soapserie 
op dit moment, aanvullende stukken aangevraagd. Vorige week is bij de beoordeling of de voortoets 
c.q. NB-vergunning inderdaad wel of niet nodig is wederom het definitieve antwoord uitgesteld.  De 
verwachting is nu dat waarschijnlijk eind deze week, begin volgende week uitsluitsel wordt gegeven of 
er definitief een NB-vergunning nodig is voor de aanleg van de pipe-in-pipe zoals u zegt. Voor die tijd 
mag je officieel niet beginnen. Ik krijg wel de indruk dat de NAM al wel vast wat voorbereidingen links 
en rechts aan het treffen is. Maar dat kunnen we niet verbieden. 
 
De heer Booijink: Maar voorzitter er wordt steeds uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. Gaan we nu dan 
ook handhaven dat er daadwerkelijk niet begonnen zal aan worden? 
 
Wethouder Volmerink: We hoeven niet te handhaven want de NAM begint niet met de pipe-in-pipe 
voordat de NB is afgegeven. Dan zijn ze namelijk in overtreding. Heb ik dan de vragen gehad. De 
gronden.  
 
De heer Booijink: De gronden. Zijn er gronden in het bezit van de gemeente waar eventueel graafwerk 
moet worden verricht.  
 
Wethouder Volmerink: Nee, op gemeentelijke grond wordt geen put gemaakt voor de pipe-in-pipe. We 
hebben ook overal stukken grond liggen op zandwegen, of andere wegen waardoor wel vroeger die 
aardgasleiding doorheen is gegaan. Maar er wordt geen put gemaakt om herstel- of reparatiewerk te 
verrichten. Die kennen we niet. Dan was er nog een vraag of er voldoende druk wordt gezet op de 
begeleidingscommissie heb ik begrepen. 
 
Mevrouw Bekhuis: Omdat dit soort berichten heel veel onrust veroorzaken. Ik twijfel er niet aan dat u 
niet voldoende doet met de begeleidingscommissie maar of er wel druk blijft. Hier schiet niemand iets 
mee op.  
 
Wethouder Volmerink: Er blijft druk. Aanstaande vrijdag is de begeleidingscommissie hier in 
Tubbergen aanwezig en dit wordt wederom een agendapunt. Want ik wil tot achter de komma 
geïnformeerd blijven over wat er allemaal gaat gebeuren. Er moet ook op een hele nette manier 
worden gecommuniceerd. Dat is namelijk ook de afspraak die de NAM met ons heeft gemaakt. Of op 
onze site of de eigen site.  
 
Mevrouw Bekhuis: Het grondwater? 
 
Wethouder Volmerink: Het grondwater. Wat ik op dit moment weet is dat er netjes wordt gemonitord. 
Er blijken geen afwijkingen of zo plaats te vinden. Het lijkt er op, door de monitoring, dat er geen 
giftige stoffen via het grondwater verdwijnen elders in de regio.  
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Mevrouw Kemperink: Ik wil even aansluiten op wat de heer Booijink zei en het antwoord van de 
wethouder. We zijn er op geattendeerd dat er contracten zouden zijn tussen de gemeente als 
grondeigenaar en de Gasunie, die zijn overgenomen door NAM. Waarbij in het contract met de 
Gasunie wordt gesproken over gastransport en waar het nu gaat over afvalwater met gif. Wat is 
daarvan waar? Klopt het dat de leiding waar men net over sprak gas door heen gaat. Er gaat nu 
gewoon water met gif doorheen. Staat daar ook iets van in het contract of zijn er contracten. Kunt u 
daar enig licht op laten schijnen? 
 
Wethouder Volmerink: Ik zal het proberen. Destijds, jaren geleden, toen de gasleiding is aangelegd 
zijn met alle grondeigenaren contracten afgesloten. Ook in verband met vergoedingen en afspraken. 
Hoe dat bij de gemeente zit, dat zal ik even na moeten vragen en op moeten zoeken. Die wil ik wel 
even meenemen. Dat gaan we even opzoeken en dan zal ik ook richting jullie terugkoppelen hoe het 
zit bij gemeentelijke grond waar ook de buis doorheen loopt.  
 
De voorzitter: Ja, voldoende beantwoord? Ja. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Dank u wel, ik heb een vraag aan wethouder Vleerbos. Wij weten 
allemaal dat onze financiële Wmo-cijfers niet rooskleurig zijn. Daarnaast lees ik elke ochtend dat er 
gemeenten zijn die hier aan fors geld overhouden. Mijn vraag is: is dat geoormerkt geld in die 
gemeenten en kan het zo zijn dat er daarna nog weer een middeling komt waardoor het is dat veel 
gemeenten er rijker van worden en wij worden er armer van.  
 
Wethouder Vleerbos: Ik voel me uitgedaagd om een heel lang antwoord te geven, maar dat gaan we 
niet doen. Deze vraag is een week of vier geleden ook gesteld. Hoe zit het met het vermeende 
overschot op Wmo. Daarvan heb ik aangegeven dat wij dat nog even goed willen uitzoeken, alvorens 
ik er een antwoord op geef en daar dan verschillende verhalen over in het nieuws komen. Ik wil u wel 
toezeggen dat ik daar deze week antwoord op geef. Dat doe ik even schriftelijk. Want er is heel veel 
commotie om en ik wil dat heel graag een maal goed beantwoorden. Dus als ik daar naar mag 
verwijzen dan laat ik het hierbij. 
 
De voorzitter: Akkoord? 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Dat is akkoord, dank u wel. 
 
De heer Stamsnieder: Wanneer krijgen we de cijfers van 2015? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. 
We hebben contact gezocht met Mona Keijzer, Tweede Kamerlid van het CDA. We hebben 
aangegeven dat wij een nadeelgemeente zijn en we hebben eigenlijk cijfers nodig om het een en 
ander beter te kunnen onderbouwen en vandaar ook de vraag: wanneer krijgen we de cijfers over 
2015 zodat we precies weten waar we aan toe zijn en hoe precies alle verdelingen zijn van de gelden. 
Dat sluit ook aan op de Wmo-gelden maar het sluit ook aan op jeugd en jongeren, Jeugdzorg.  
 
Wethouder Vleerbos: Volgende week dinsdag zit het stuk ter besluitvorming in het college. Dan kan 
het nog zijn dat er nog een of ander moet worden aangepast en dan gaat het jullie richting uit. De 
reden waarom ik daar zo voorzichtig mee ben is dat die beelden behoorlijk verschuiven. Wellicht is het 
handig om even die feiten af te wachten alvorens wij de nadeelgemeenten heel groot uit gaan 
bouwen. We hebben het met elkaar vorig jaar ook meer dan voldoende besproken. De beelden zagen 
er vorig jaar niet goed uit. Alleen de getallen zoals we die nu aangeleverd krijgen zien er een heel stuk 
anders uit. Ik houd daar nog even een slag om de arm. Daar kom ik volgende week met de definitieve 
besluitvorming bij u op terug. De vraag is of mevrouw Keijzer daar een week op kan wachten.  
 
De heer Stamsnieder: Wij nemen het serieus en ik ga er ook vanuit dat u dat serieus neemt. Het gaat 
er niet om of mevrouw Keijzer wel of niet een week kan wachten, het gaat ons om de cijfers. Daar 
willen we wat over weten. Daar moeten wat over zeggen.  
 
De voorzitter: Terecht. Voldoende over deze vraag. Ja.  
 
Mevrouw Bekhuis: Het is geen vraag maar meer een opmerking. We hebben bij het raadsperspectief 
als fractie gevraagd om een onderzoek te doen naar veiligheid van wadi's en watervoerende 
onderdelen. Vorige week hebben wij geconstateerd dat er reeds een begin is gemaakt in de 
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Bragersbeek in Geesteren om het talud aan te passen en een beschoeiing te plaatsen. Onze 
complimenten daarvoor, al wachten wij wel de rapportage nog af.  
 
Wethouder Volmerink: Dank u wel, ik zal het doorgeven aan het ambtelijk apparaat.  
 
Wethouder De Witte: Misschien goed om even toch een opmerking te maken. Ik zie de mensen uit 
Langeveen zitten. Die hebben inmiddels twee uur in de raadzaal gezeten voor een hamerstuk over het 
kunstgrasveld voor de kleinere kernen. Respect voor het feit dat u twee uur in de raadzaal zit voor een 
hamerstuk, dat zegt iets over de inhoud. Mijn dank daarvoor. Ik wil jullie veel succes wensen met de 
realisatie want we zijn er natuurlijk nog lang niet. 
 
Mevrouw Reinerink: Ik krijg opmerkingen en vragen van mensen in het “dubbeldorp” over de 
onduidelijkheid van het fietspad van Tubbergen naar Geesteren en dan met name het punt bij 
Kampkuiper dat daar geen duidelijke bewegwijzering is waar de fietser vanuit Tubbergen z’n weg 
moet vervolgen naar Geesteren. Dit is al meerdere keren aan de orde geweest en je ziet mensen aan 
de kant van de weg waar moeten we naar toe? Dit is niet alleen met de recreanten maar ook met de 
toerfietsers. Het is wel zaak, het hoeft niet veel te kosten, maar dat daar duidelijke bewegwijzering op 
het punt bij Kampkuiper komt.  
 
De heer Oude Luttikhuis: het gaat om twee bordjes, bij Kampkuiper Geesteren linksaf. En verderop bij 
de Jannes Brouwerstraat Geesteren rechtsaf, dan zijn we klaar. 
 
Wethouder Volmerink: Dan gaan we er nu actie op zetten.  
 
De voorzitter: Geesteren altijd linksaf.  
 
De heer Stamnieder: Dat zou ik niet doen.  
 
Mevrouw Reinerink: Dan zie je langs het fietspad kanaal Albergen prachtige bereklauwen, uit de 
klauwen wassen. Ook daar, ik weet dat het een verantwoordelijkheid voor de provincie is maar ze 
komen steeds verder richting het fietspad. Het zijn megaplanten die met dit weer goed groeien. Dus 
graag bestrijding daarvan. 
 
De voorzitter: Ik kijk even naar onze secretaris. Die is daar een meester in om ze… Daarna is hij niet 
om aan te zien.  
 
Wethouder Volmerink: Het blijft inderdaad grond van de provincie, we moeten wel de 
verantwoordelijkheid daar neerleggen waar hij hoort. We zullen wederom, net als vorig jaar, een 
telefoontje die kant op doen en kijken wat ze er mee kunnen gaan doen.  
 
Mevrouw Aalderink: Ja, ik heb een vraag voor wethouder De Witte over het werkplein. Ik ben 
benieuwd of u tevreden bent over de werkwijze van het werkplein. Er zijn veel vacatures en er 
stromen weinig mensen uit. 
 
Wethouder De Witte: Tevreden over het werkplein? Wat we volgens mij zien, dat heb ik ook 
regelmatig in de raadswerkgroep laten zien, is dat wij een groot dynamiek kennen in onze 
bijstandspopulatie. Als je ziet wat de in- en uitstroompercentages zijn dan zit het hier boven de 65%. 
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is dat heel goed. Dus daarin zien we dat we ook gewoon 
veel traffic creëren en veel vacatures wel kunnen plaatsen. Of dat nu te maken heeft met de 
dienstverlening van het Werkplein of te maken heeft met het aantrekken van de arbeidsmarkt, dat durf 
ik zo niet te zeggen. Beiden het voordeel van de twijfel. Maar in zijn algemeenheid, ik denk dat de 
dienstverlening goed is. Er is altijd ruimte voor verbetering. We zitten maandelijks om de tafel om de 
voortgang per traject te bespreken. In de grote strategische lijn maken we per kwartaal afspraken. De 
vinger aan de pols houden lijkt me essentieel in deze tijd.  
 
De voorzitter: ja voldoende. Hartelijk dank.  
 
Agendapunt 21: Sluiting 

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