
 

 

Besluitenlijst ingediende beleidsambities: Stap 1 naar het Raadsperspectief 2017 
Raadsvergadering d.d. 21 maart 2016 

 

 

Programma 1: Krachtige kernen 
 

Thema 1.1: Wonen en Vastgoed 

Nr Fr. Onderwerp Doel Inspanning Indicatoren Kosten Besluit 

1. CDA Starterslening Het CDA wil koopwoningen bereikbaar houden voor 
starters. De mogelijkheden voor koopstarters hangen af 
van moeilijk te voorspellen factoren zoals de rentestand, 
de voorwaarden waaronder banken hypotheken 
verstrekken, de inkomensontwikkeling, de woningprijzen 
en het (nieuwbouw-)aanbod.  
Om woningen bereikbaar te houden voor starters wil het 
CDA de startersregeling continueren. Deze lening is de 
afgelopen jaren een goed instrument gebleken om de 
mogelijkheden voor koopstarters te vergroten in de 
gemeente Tubbergen; vanaf 2010 hebben 33 starters 
gebruik gemaakt van de regeling en er zijn momenteel 
nog 6 aanvragen in behandeling. 

Constaterende dat de woningmarkt nog broos en niet 
structureel is en het voor koopstarters moeilijk is een woning te 
kopen (i.v.m. de aangescherpte hypotheekregels en het 
wegvallen van de ruime schenkingsmogelijkheid), wil het CDA 
dat de startersregeling in de gemeente Tubbergen wordt 
gecontinueerd. Ongeacht de beslissing van de provincie om de 
provinciale bijdrage te continueren. Wel verzoeken we het 
college om te blijven pleiten voor provinciale bijdrage om zo 
een multipliereffect te creëren 

Het aantal verstrekte 
startersregelingen. 

€200.000 (voor c.a. 
6 aanvragen). 
Dekking: gelden uit 
het grondbedrijf. 

 
 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen. 
 
Voor: 12 (CDA, DC, PvdA) 
Tegen: 6 (GB/VVD) 

2. GB/ 
VVD 

Woningbouw 
Dorpen 

Op dit moment laten we de woningbouwontwikkeling in 
een groot gedeelte van de gemeente over aan particuliere 
initiatieven. Dat leidt niet in alle dorpen tot een evenwichtig 
en continue aanbod van bouwmogelijkheden voor starters 
en doorstromers. Gemeentebelangen/VVD vindt het voor 
onze dorpen van levensbelang dat er bouwmogelijkheden 
zijn voor starters en doorstromers. Als er geen 
mogelijkheden zijn, trekken mensen op enig moment weg. 

Gemeentebelangen/VVD wil daarom dat, daar waar het 
particulier initiatief het laat afweten, de gemeente de 
handschoen oppakt en zorgt dat er in elk dorp voldoende 
woningen voor elke doelgroep beschikbaar zijn. Hierdoor kan 
in elk dorp, waar 70% van de bouwkavels is verkocht, worden 
begonnen met een volgend nieuwbouwplan. Dat hoeft niet 
direct een groot plan voor tientallen woningen te zijn, maar er 
moet wel continuïteit in de bouwplantontwikkeling in elk dorp 
zijn. 

Per dorp bekijken wat de stand van 
de plannen is en de 70%-grens  
nauwlettend in de gaten houden 

Nader te bepalen. 
 
Kostenneutraal. 

 
 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 

Thema 1.2: Mobiliteit en Bestendigheid 

3. CDA Mobiliteit en 
Bestendigheid 

Beter onderhoud wegen buitengebied. Uitvoering geven 
aan de motie graskeien. 
Aandacht voor bereikbaarheid naar snelwegen en grote 
steden (woon-werk verkeer etc). 

Monitoren schadebeeld. 
Bestuurlijke ondersteuning, gezamenlijk optrekken. 

Het schadebeeld aan de wegen mag 
niet verder toenemen. 

Uitvoering geven 
aan de motie: 
gereserveerd bedrag 
€50.000,- 
Overige kosten in 
het Gemeentelijk 
Onderhoudsplan 
(GOP) 

 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 

4. GB/ 
VVD 

Duurzaamheid 
Elektrisch rijden 

De fractie van GemeenteBelangen/VVD wil inhoud blijven 
geven aan het thema duurzaamheid, met inachtneming 
van de voorbeeldfunctie van de lokale overheid, de 
hiermee gemoeide financiële middelen in relatie tot 
duurzaamheid en rendement. Wij willen als gemeentelijke 
overheid onze voorbeeldfunctie waarmaken. 

Naast dat we als lokale overheid onze openbare ruimte voor 
elektrische laadpalen beschikbaar stellen, wensen wij de 
parkeerruimte bij het gemeentehuis van een aantal elektrische 
laadpalen te voorzien. Tevens dienen we het elektrisch rijden 
binnen onze organisatie daadwerkelijk waar te maken. 
Spreken over een stimulerende en faciliterende rol dient naar 
onze mening een vervolg te krijgen. 

Wij wensen het komende jaar 
minimaal twee elektrische laadpalen 
bij het gemeentehuis te plaatsen en 
tevens enkele elektrische auto’s voor 
inzet van de bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie te beschikking te stellen. 
Het aantal te vergoeden 
kilometerdeclaraties dient hiermee te 
minderen. Daadwerkelijke benutting 
van deze auto’s wensen wij 
inzichtelijk te krijgen. 

Bovenstaand dient 
kostenneutraal te 
verlopen. 

 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 
 

5. GB/ 
VVD 

Heroverwegen  
Verkeers- 
drempels 

Grotere acceptatie van drempels nu duidelijk is dat 
hulpverleners hier veel last van ondervinden en ook de 
aanrijtijden langer worden. Tevens horen we in het veld 
dat er veel schades door ontstaan en tevens veel 
omwegen worden gebruikt om drempels te vermijden dit is 
niet duurzaam (kost meer brandstof) daarnaast heeft het 
een negatief neven effect op kosten voor bedrijven door 
langere reistijden (denk hierbij aan loonwerkkosten). 

Wanneer groot onderhoud aan wegen gepleegd wordt, dan de 
aanwezige drempels  heroverwegen. 

Wij willen inzichtelijk krijgen waar en 
wanneer onderhoud gepleegd wordt, 
zodat wij dan kunnen inspelen op de 
mogelijk veranderende situatie. 

Kosten die er al zijn, 
ten laste brengen 
van groot onderhoud 
wegen. 

 
Aangenomen 

 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen. 
 
Voor: 17 (GB/VVD, CDA, DC) 
Tegen: 1 (PvdA) 
 

6. GB/ 
VVD 

Afval Een efficiënte en doelmatige wijze van afvalinzameling De inzamelfrequentie van restafval kan ons inziens worden 
gereduceerd naar eens per 4 weken. De kostenbesparing die 
hieruit voortvloeit geven we wat betreft 
Gemeentebelangen/VVD terug aan de burger. Daarmee 
verlagen we de lasten voor de burger. 

Nader te bepalen. Nader te bepalen. 
Voor de gemeente 
kostenneutraal; 
voordeel naar de 
burger. 

Aangenomen 

 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen. 
Voor: 16 (GB/VVD, CDA, PvdA) 
Tegen: 2 (DC) 

7. GB/ 
VVD 

Duurzaamheid 
gemeentehuis 
 

Het gemeentehuis oppimpen tot energielabel B dient naar 
de mening van de fractie GemeenteBelangen/VVD 
uitgesteld te worden tot meer duidelijkheid over het 
gebruik en de gebruikers van het gebouw is. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Aangenomen 

 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 



 

 

Nr Fr. Onderwerp Doel Inspanning Indicatoren Kosten Notities 

8. GB/ 
VVD 

Watersysteem 
 

Een veilige leefomgeving voor zeker de allerjongsten in 
onze gemeente te garanderen, door onze waterafvoer en 
berging hier blijvend op in te richten. Wij wensen 
ongelukken in de toekomst voorkomen. 

Over het algemeen ondersteunen onze inwoners het gebruik 
van wadi’s zoals deze binnen onze kernen zijn aangelegd. 
Echter er bereiken ons ook signalen dat men zijn/haar 
ongerustheid laat horen. 

De fractie van 
GemeenteBelangen/VVD wenst een 
intern onderzoek te laten doen naar 
de veiligheid van onze wadi’s en de 
watervoerende onderdelen binnen 
onze kernen. Hierbij denken wij aan 
het talud en duikers met hun al dan 
niet aanwezige bescherming. Wij 
zouden graag een rapportage met 
acties tegemoet zien. 

Wij denken dat het 
genoemde 
onderdeel nu reeds 
opgenomen dient te 
zijn bij de 
werkzaamheden van 
de openbare ruimte, 
doch nu om extra 
aandacht vraagt. 
Mogelijk dat 
veranderende 
weersomstandighed
en hier een rol bij 
spelen. 

 
Aangenomen 

 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 

Thema 1.3: Maatschappelijke voorzieningen 

9. DC Medisch 
Centrum 

Een medisch centrum realiseren binnen de gemeente 
Tubbergen om zo medische voorzieningen lokaal te 
kunnen aanbieden. De medische hulpbehoefte zal naar 
verwachting, inherent aan de vergrijzing, stijgen. Het 
uitgangspunt van het beleid van deze coalitie is dat men 
steeds meer op zichzelf en de eigen omgeving 
aangewezen is als het gaat om zorg. Het is dan ook niet 
meer dan logisch dat er ook gekeken wordt naar 
mogelijkheden om specialistische en poliklinische zorg 
ook lokaal aan te bieden. Voorzieningen zoals de 
röntgenbuis worden afgeschaald. Wij vinden het belangrijk 
om hierop te acteren. Er zal in de toekomst dus steeds 
meer een beroep gedaan worden op het vermogen van 
mensen om naar Almelo te reizen voor een ziekenhuis 
bezoek. Dit is op meerdere manieren een aanslag voor 
patiënten en hum omgeving. Het realiseren van een 
polikliniekfunctie met specialisten zoals reumatoloog, 
internist, radiologieafdeling etc. werkt niet alleen 
drempelverlagend maar is ook een voorziening die wij 
onze inwoners ook gunnen. Daarnaast heeft het een 
economisch gunstig effect en levert het een bijdrage aan 
de maatschappelijke voorzieningen. Het realiseren van 
een Medisch Centrum hoeft de gemeenschap geen geld 
te kosten als het gefinancierd wordt door bijvoorbeeld de 
specialisten of een projectontwikkelaar. 

Mogelijkheden bieden voor specialisten die gezamenlijk een 
medisch centrum willen realiseren om dit binnen onze 
gemeentegrenzen te doen.  
Een optie zou wat ons betreft ook kunnen zijn om een medisch 
centrum als nieuwe invulling voor het gemeentehuis te 
onderzoeken. 

• Hoeveel mensen maken dagelijks 
gebruik van het medisch centrum en 
de verschillende voorzieningen.  
• Is er een afname in 
taxivergoedingen p.p. nadat medisch 
centrum is gerealiseerd. 

De reguliere 
ambtelijke kosten 
worden opgevangen 
door leges.   
Het realiseren van 
een Medisch 
Centrum hoeft de 
gemeenschap geen 
geld te kosten als 
het gefinancierd 
wordt door 
bijvoorbeeld de 
specialisten of een 
projectontwikkelaar. 

 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen. 
Voor: 11 (DC, CDA) 
Tegen: 7 (GB/VVD, PvdA) 

10. PvdA Mijn Dorp 2030 De keuze omtrent de instandhouding van de bibliotheken 
in de  dorpen Albergen en Geesteren onderdeel laten 
uitmaken van Mijn Dorp 2030, zodat inwoners van de 
betreffende dorpen zélf kunnen besluiten of ze deze 
voorziening willen handhaven. 

De voorgenomen structurele bezuiniging op de bibliotheken zal 
hierbij van tafel moeten en de huidige situatie t.a.v. de 
genoemde bibliotheken kan ongewijzigd blijven. 

Door de dorpen medezeggenschap te 
geven over de voorzieningen in hun 
dorp binnen de kaders van Mijn Dorp 
2030, zullen we t.z.t. ervaren welke 
keuzes zij gaan maken m.b.t. het 
voortbestaan van de bibliotheken. 

De niet gehaalde 
structurele 
bezuiniging van 

€ 150.000 per jaar 

zal gedekt moeten 
worden uit de 
reserve (incidenteel 
beschikbare) 
algemene middelen. 

 
Verworpen 

 
Toelichting: 
Verworpen met 3 voor en 15 tegen 
Voor: 3 (PvdA, DC) 
Tegen: 15 (CDA, GB/VVD) 
 

  



 

 

Programma 2: Economische Kracht en Werk 
 

Thema 2.1: Vrijetijdseconomie 

Nr Fr. Onderwerp Doel Inspanning Indicatoren Kosten Notities 

11. CDA Vrijetijds-
economie 

Het CDA wil meer overnachtingen van toeristen in de 
gemeente Tubbergen, meer bestedingen per toerist én 
meer werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie. 

- Werkgroep oprichten, waarin o.a. de VVV, ondernemers, 
onderwijs zitten en aanvullend een ambtenaar die de kaders 
stelt en faciliteert. De werkgroep heeft tot doel om 
ondernemers te activeren en manieren te bedenken om 
Tubbergen te promoten (bijvoorbeeld wandel- en 
fietsgemeente Tubbergen) en zodoende ontwikkelingen in de 
vrijetijdseconomie te stimuleren.  
- Inzetten op internationale recreatie en zakelijke recreatie. 
- T.a.v. de vrijetijdseconomie gezamenlijk optrekken met 
Duitsland. 
- Opstartkosten beschikbaar stellen. 

- Aantal overnachtingen toeristen 
- Bestedingen per toerist meten. 
- Werkgelegenheid vrijetijdseconomie 

Opstartkosten á 
€25.000,- 
beschikbaar stellen 
(uit de toeristen-
belasting). 

 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen. 
Voor: 12 (CDA, DC, PvdA) 
Tegen: 6 (GB/VVD) 

Thema 2.2: Ondernemen en Arbeidsmarkt 

12. CDA Bedrijfscontact-
functionaris 

1. Het CDA wil meer werkgelegenheid en minder 
werkloosheid in de gemeente Tubbergen. We willen 
economische groei en zodoende de gemeente Tubbergen 
versterken. Een daadkrachtige bedrijfscontactfunctionaris 
kan hier een rol in spelen.  
2. Het CDA wil dat lokale bedrijven de mogelijkheid 
moeten kunnen behouden om zich lokaal te kunnen 
vestigen op een bedrijventerrein. Taak voor 
bedrijfscontactfunctionaris. 

- We willen een daadkrachtige bedrijfscontactfunctionaris die 
een sterke affiniteit heeft met het bedrijfsleven en in staat is 
om subsidies te koppelen aan de juiste personen/bedrijven. 
Fungeert als tussenpersoon/aanjager tussen het bedrijfsleven 
en overheid.  Het bedrijfsleven moet hierin mee participeren. 
- Ontstaan van een startershuis / ondernemershuis medio 
2017 om zodoende startende ondernemers gelegenheid te 
bieden om te kunnen starten. 

Meer werkgelegenheid en minder 
werkloosheid in de gemeente 
Tubbergen.  
Ontstaan van een 'startershuis/ 
ondernemershuis' medio 2017. 

Nader te bepalen.  
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen. 
Voor: 16 (CDA, GB/VVD, PvdA) 
Tegen: 2 (DC) 
 

13. GB/ 
VVD 

Arbeidsmarkt Verhogen van de arbeidsparticipatiegraad van 68,1 % 
naar 80% in 12 maanden. 
Met name gericht op: de alleenstaanden(ouders), 
specifiek alleenstaande vrouwen met kinderen( hierin zit 
de laagste arbeidsparticipatie graad), 45 plus burgers, 
Schoolverlaters 

• Actieplan Arbeidsmarkt beleid is ontwikkeld. Februari 
2016,reeds in acties uitgezet. 
• Bedrijfsbezoeken binnen en buiten onze gemeente om 
enerzijds met de bedrijven kennis te maken (relatie niveau) en  
anderzijds uit menselijke- en professionele nieuwsgierigheid 
naar de bedrijfstak en de mogelijkheden voor onze burgers die 
werkzoekend zijn. 
• Schoolverlaters die moeilijk een baan vinden en moeilijk 
bemiddelbaar zijn laten meelopen met alle vrijwilligers in onze 
gemeente.Daar zijn de rolmodellen voor handen met 
bijbehorend netwerk. Bovendien een plus op het CV. 

Maandelijkse terugrapportage in 
cijfers, toegespitst op bovenstaande 
doelgroepen. 
Kwartaal rapportage PDCA cyclus 
gericht op bovenstaande doelgroepen 
Evaluatie van de 
doelstelling:Verantwoordelijkheid 
laten waar die is en maatschappelijk 
ondersteunen vanuit de vraagstelling 
“wat heeft u nodig?” 

Deze financiële 
dekking is 
opgenomen in de 
participatie wet, 
maar vraagt om 
extra aandacht. 
Refererend aan het 
actieplan 
Arbeidsmarktbeleid 
Gemeente 
Tubbergen, februari 
2016. 

 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen. 
Voor: 16 (CDA, GB/VVD, PvdA) 
Tegen: 2 (DC) 
 

14. CDA Glasvezel 
Buitengebied 
 

De gemeente Tubbergen is de allereerste gemeente in 
Nederland waar het buitengebied wordt aangesloten op 
glasvezel. We willen activiteiten stimuleren t.a.v. glasvezel 
in het buitengebied. Toepassingen en mogelijkheden 
benutten.  
 
We willen ons inzetten om de 4% adressen, die niet door 
Cogas worden aangesloten op het glasvezel, toch aan te 
kunnen sluiten. 

Combineren met vrijkomende agrarische locaties. Aantrekkelijk 
maken van het platteland door het nieuwe wonen en werken, 
door o.a. glasvezel. Kansen voor bedrijven in buitengebied, 
toerisme, zorg in het buitengebied. Samenwerken met 
onderwijsinstellingen (AOC, ROC, Saxion, UT). 
 
Als collectief, met de 9 andere Cogas-gemeenten, optreden 
richting de provincie om de laatste 4% ook aan te sluiten op 
glasvezel. 

Meer aanvragen VAB, schuur voor 
schuur, meer KGO. 
Meer werkgelegenheid, meer banen. 

Inzet van ambtelijke 
uren. 

 
Gewijzigd aangenomen 

 
Wijziging: 
In samenwerking met de Twentse gemeenten 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 
 

15. GB/ 
VVD 

Glasvezel 
 

Digitale bereikbaarheid op het gehele platteland, gericht 
op het hier en nu en de toekomst. 
• Het uitrollen van het breedbandnetwerk biedt nieuwe 
kansen voor bijvoorbeeld ons vestigingsklimaat, onze 
economie en ons welzijn. Deze kansen zijn tijdens het 
symposium van februari 2016 reeds gepresenteerd. 
• De uitrol van breedband wordt nu ook gerealiseerd in alle 
andere Twentse en Overijsselse gemeenten, waardoor er 
in dit dossier nieuwe samenwerkingsmogelijkheden 
worden geboden. 
• De laatste 2,5% van ons buitengebied lijkt de titel “wit 
gebied” te krijgen. Een titel die aangeeft dat er sprake is 
van marktfalen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om als 
overheid een actievere rol te spelen. 

-Vanuit de 3 “O-gedachte” (samenwerking tussen 
ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid) aandacht 
blijven realiseren voor de mogelijkheden van breedband in het 
buitengebied 
-In dit thema zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen om 
de kracht van breedband maximaal te benutten. Lokaal, 
regionaal maar ook zeker nationaal. 
-Voor de laatste 2,5% van ons buitengebied een actieve 
overheidsrol inzetten, en met een techniekneutrale blik ook 
openstaan voor evt. andere mogelijkheden. Hierbij mag            
er  vanzelfsprekend niet onredelijk  worden bevoordeeld. 

Benutten wij als gemeente de 
mogelijkheden van de digitale 
snelweg voldoende om de vragen  te 
kunnen beantwoorden. 

Het glasvezel t.b.v. 
de digitale snelweg 
ligt of is in aanleg op 
het platteland. 
2,5% is nog niet 
aangesloten. In 
Twents verband 
kijken of we middels 
subsidies voor 
nieuwe technolo-
gieën toch deze 
2,5%% kunnen 
aansluiten op de 
digitale snelweg. 

 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 
 

  



 

 

Thema 3: Plattelandseconomie 

Nr Fr. Onderwerp Doel Inspanning Indicatoren Kosten Notities 

16. CDA Streek-
producten 

Bevordering van de streekproductensector in de 
gemeente Tubbergen en het vergroten van de afzet van 
streekproducten faciliteren. 
 
Streekproducten kunnen volgens het CDA bijdragen aan 
het imago en het toerisme van de gemeente Tubbergen. 
Ook kunnen ze bijdragen aan het ontstaan van 
multifunctionele landbouw  en zorgen voor extra 
inkomsten in de plattelandseconomie.  
Samenvattend kunnen streekproducten bijdragen aan de 
sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid van 
het platteland. 

In kaart brengen welke initiatieven en 
samenwerkingsverbanden in de regio spelen.  Samenwerking 
zoeken met burger, ondernemers, overheid en onderwijs (3 
O’s) om de bovengenoemde doelen te bereiken.  
Met de verschillende stakeholders bezien hoe producenten en 
afnemers van streekproducten kunnen samenwerken en 
elkaar kunnen versterken. 

Minimaal 5 bedrijven mobiliseren om 
hier aan mee te doen. 

Nader te bepalen.  
Niet aangenomen 

 
Toelichting: 
Stemmen staken: er is géén meerderheid van 
stemmen. 
Voor: 9 (CDA) 
Tegen: 9 (GB/VVD, DC, PvdA) 

17. CDA Gebieds-
ontwikkeling 
duurzaamheid 

Innovatie t.a.v. mestverwerking is een kans voor 
duurzaamheid (gebiedsontwikkeling). Met name op het 
gebied van hightech en aan de werkgelegenheidskant. 

Promoten van verduurzaming/energieopwekking op het 
platteland. Gelden beschikbaar stellen om economische 
ontwikkeling in gebied te behouden. Faciliteren van 
economische impulsen. 

Milieudoelen behalen en minder 
uitstoot van ammoniak en fosfaat en 
zodoende meer levensvatbare 
bedrijven te behouden. 

Gelden uit 
gebiedsontwikkeling 
Noordoost Twente. 

 
Aangenomen 

 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen: 
Voor: 12 (CDA, DC, PvdA) 
Tegen: 6 (GB/VVD) 
 

18. GB/ 
VVD 

Mestverwerking 
 

De mestverwerkingscapaciteit dient met grote spoed 
uitgebreid te worden, daar meerdere sectoren in de knel 
raken door veranderende regelgeving m.b.t. 
aanwendingsnormen die zijn aangescherpt. Hierdoor 
wordt extra veel mest op de markt aangeboden die moet 
worden verwerkt. 

Vergunningsaanvragen betreffende mestverwerkingsprojecten 
met voorrang en spoed behandelen. De inzet van onze 
gemeente moet een stimulerende werking hebben en geen 
hindermacht zijn, aangezien de bedoeling van mestverwerking 
een breed maatschappelijk doel dient. 

Mestverwerkingscapaciteitsprojecten 
zo snel als mogelijk vergunnen. Wij 
willen een opgave van het aantal 
aanvragen en de termijn die zit tussen 
de aanvraag en verlening van de 
vergunning. 

Indien nodig: 
plattelandsgelden 
aanwenden. Maar 
van mening dat dit 
niet nodig is. 

 
Aangenomen 

 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen: 
Voor: 15 (GB/VVD, CDA) 
Tegen: 3 (DC, PvdA) 
 

19. PvdA Gezond 
leefklimaat 

Nieuw aangescherpt gemeentelijk beleid m.b.t. toelating 
van bestrijdingsmiddelen bij de bollenteelt, in het belang 
van de volksgezondheid van onze burgers en in lijn met 
de CO2 akkoorden die onlangs in Parijs zijn gesloten. 

Open breken gemeentelijk convenant bollenteelt en komen tot 
een nadere aanscherping, die o.a. voorkomt dat bollenteelt 
kan plaats vinden op 5 meter van woonwijken, scholen, enz. 

Er zal een nieuw convenant moeten 
worden opgesteld waarbij dit keer ook 
nadrukkelijk de stem van de 
omwonenden, vertegenwoordigers 
van Natuurbelangen en de GGD moet 
worden gehoord. 

Voorlopig hoeft dit 
niet meer te kosten 
dan de inspanning 
van de wethouder 
om dit keer te komen 
tot een evenwichtig 
convenant, waarbij 
uitgangspunt is dat 
de gezondheid van 
onze burgers 
belangrijker is dan 
het economisch 
gewin van de 
bollentelers. 

 
Verworpen 

 
Toelichting: 
Verworpen met 17 tegen en 1 voor: 
Voor: 1 (PvdA) 
Tegen: 17 (CDA, GB/VVD, DC) 
 

  



 

 

Programma 3: Omzien naar Elkaar 
 

Thema 3.1: Zelf 

Nr Fr. Onderwerp Doel Inspanning Indicatoren Kosten Notities 

20. CDA Armoede 
 

Een goede ondersteuning aan mensen/gezinnen die in 
armoede leven, zodat zij mee kunnen blijven doen in de 
maatschappij en zelfredzaam worden/blijven. 

Het armoedebeleid herzien, zodanig dat de gemeente mensen 
die in armoede leven ondersteunt en dat ze zelfredzaam 
blijven. Daarnaast kijken of er elders financiële middelen te 
krijgen zijn om deze doelgroep te ondersteunen. 

We zien nu ontwikkelingen dat er 
steeds meer gebruik wordt gemaakt 
van de pakketten die de diaconie en 
PCI beschikbaar stellen, daarnaast 
een groeiend aantal aanvragen voor 
het jeugdsportfonds en 
jeugdcultuurfonds.  
Het aantal mensen die in beeld zijn bij 
de gemeente, welke ondersteuning ze 
krijgen en hoeverre ze zelfredzaam 
zijn.  
Overzicht welke potjes zijn 
aangesproken om financiële middelen 
te krijgen om deze doelgroep te 
ondersteunen. 

50.000 euro.      
Aangenomen 

 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen:  
Voor: 12 (CDA, DC, PvdA) 
Tegen: 6 (GB/VVD) 

21. CDA Gehandicapten 
 

Deelname van gehandicapten aan het maatschappelijke 
verkeer door: 
- Inventarisatie van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
bruikbaarheid van openbare ruimtes en openbare 
gebouwen binnen de gemeente Tubbergen 
- Inventariseren van toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
bruikbaarheid van recreatieve voorzieningen binnen de 
gemeente Tubbergen o.a. rolstoelvriendelijke 
wandelroutes, vakantievoorzieningen. 
- Inventariseren van toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
bruikbaarheid van winkels, cafés, restaurants, sportclubs 
enz.. 
- Inventarisatie laten plaatsvinden in samenwerking met 
o.a. VVV, dorpsraden, ondernemersverenigingen, 
gehandicaptenplatform. 
- In overleg met belangengroeperingen te komen tot een 
voorstel om voor 2020 de gemeente Tubbergen 
toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar te hebben voor alle 
gehandicapten. Hier in alle redelijkheid mee omgaan 

Een plan van aanpak maken waarin staat beschreven waar we 
staan, waar we naar toe willen en hoe we dit willen bereiken. 
Inventarisaties houden in samenwerking met vele 
groeperingen. Voorlichting geven aan de bevolking. Bij 
vergunning verlening toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
bruikbaarheid centraal stellen. 

Als we weten waar we nu staan en 
waar we in 2020 willen staan dan 
kunnen we jaarlijks toetsen hoe de 
stand van zaken is. 

Het eerste jaar 
zullen we voor de 
diverse 
inventarisaties en 
het plan van aanpak 
geld beschikbaar 
moeten stellen 
(25.000,= euro).  
Als alles in kaart is 
gebracht kunnen we 
een raming maken 
wat e.e.a. gaat 
kosten en of er 
subsidies 
beschikbaar zijn.  
De kosten horen 
onder de kaasstolp, 
in het kader van 
preventie. 

 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 

Thema 3.2: Samen 

Er zijn geen ambities onder dit thema ingediend. 
 

Thema 3.3: Overdragen 

22. DC Speciaal 
Vervoer 
 

Dorpen Centraal wil dat er zorgvuldig omgegaan wordt 
met het vervoersbeleid voor de inwoners van onze 
gemeente voor wie het ‘speciaal passend’ vervoer een 
noodzaak is met als bijzondere doelgroep jonge kinderen. 

Zorgdragen voor passend vervoer voor die groep mensen die 
het nodig heeft of mogelijkheden bieden voor de cliënten om 
hier zelf in te voorzien met ondersteuning vanuit de gemeente. 
Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk lokaal te regelen 
alvorens samenwerkingsverbanden aan te gaan met de 
andere Twentse gemeentes, tenzij dit beter is voor de persoon 
in kwestie. 

• Hoeveel aanvragen voor speciaal 
passend vervoer zijn er jaarlijks t.o.v. 
het jaar daarvoor. 
• Hoeveel wijzigingen in het speciaal 
passend vervoer zijn er dit jaar 
uitgevoerd.   
• Welke samenwerkingsverbanden 
zijn er aangegaan en wat is de 
uitkomst voor de persoon in kwestie 
geweest. 

In de eerste instantie 
dient er gebruik 
gemaakt te worden 
van de daarvoor ter 
beschikking gestelde 
budgetten. Zo nodig 
op verzoek kan er 
overlegd worden of 
er meer budget ter 
beschikking gesteld 
dient te worden. 

 
Verworpen 

 
Toelichting: 
Verworpen met 2  voor en 16 tegen 
16 tegen (CDA, GB/VVD, PvdA) 
2 voor (DC) 

23. GB/ 
VVD 

Vervoer 
 

De doelgroep die gebruik maakt van de 
vervoersmogelijkheden mag niet tussen de wal en het 
schip raken. 

Maatwerk leveren aan de kwetsbare groep die hiervan 
afhankelijk is en binnen de aanbesteding door de GR 14 er 
ook mogelijkheid blijft voor lokaal maatwerk 

Dat er expliciet aandacht is en blijft 
voor de kwetsbare groep die hiervan 
afhankelijk zijn in de komende 
aanbesteding. 

Binnen het nu al 
daarvoor vrij 
gemaakt budget 
vervoer. 

 
Niet aangenomen 

 
Toelichting: 
Stemmen staken: er is géén meerderheid van 
stemmen. 
Voor: 9 (GB/VVD, DC, PvdA) 
Tegen: 9 (CDA) 
 

  



 

 

Programma 4: Burger en Bestuur 
 

Thema 4.1: Samenwerking 

24. GB/ 
VVD 

Regionale 
samenwerking 

Inzetten op een slanke Regio Twente, die zich richt op een 
efficiënte uitvoering van haar taken. Met in het verlengde 
hiervan de aangenomen motie d.d. 22 februari 2016, met 
als onderwerp Bestuursopdracht Economie en 
Arbeidsmarkt. Zo de lasten voor de burger beperken, mits 
deze duidelijke aantoonbare meerwaarde hebben. 

Binnen de diverse overleg structuren hierop toezien. Rendement en inzet Regio Twente. Nader te bepalen: 
Hier willen wij, 
lopende de 
ontwikkelingen, met 
elkaar over spreken. 

Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 

25. DC Brandweer Dat het voorzieningen niveau van onze brandweer qua 
materieel en mankracht niet verder achteruit gaat en bij 
voorkeur teruggebracht wordt op het oude niveau qua 
middelen. Nu zijn we meer geld kwijt voor minder 
materieel. De situatie die ontstaan is door gemeentelijke 
samenwerking t.a.v. de brandweer is voor Tubbergen niet 
gunstig. Het afbreuk risico dat het ‘uitkleden van de lokale 
brandweer’ met zich mee brengt is groot omdat de 
interesse van de vrijwilligers hierdoor kan afneemt. Dit is 
een maatschappelijk effect waar wij op lokaal niveau niet 
bij gebaat zijn.  
De redenatie dat er meer ingezet moet worden op 
preventie in plaats van het tot de beschikking hebben van 
de gewenste middelen vinden wij niet geheel juist. 
Preventie en het beschikbaar hebben van de juiste 
middelen lopen parallel aan elkaar. Je kan het ene gat niet 
opvullen met iets wat er al moet zijn.  
Wij vertrouwen erop dat de brandweer er is als we ze 
nodig hebben en daar horen gewoon ook kosten bij, de 
maatschappelijke opbrengst van de brandweer is niet altijd 
uit te drukken in geld en zou zeker niet gebruikt mogen 
worden om de begroting als het ware ‘sluitend te maken’. 

Een krachtig signaal afgeven aan de samenwerkende 
gemeentes dat wij het oude  voorzieningenniveau van de 
brandweer, bij voorkeur minimaal naar het oude niveau moet, 
maar dat er de komende jaren in ieder geval niet ingeboet mag 
worden aan materieel. 

• Het voorzieningsniveau van de 
brandweer qua materieel en 
mankracht monitoren/meten. 

De huidige 
beschikbare 
middelen    
Ambtelijke uren om 
mensen te blijven 
enthousiasmeren om 
bij de vrijwillige 
brandweer te gaan 
en te blijven. 

 
Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 

26. DC Politie Dorpen Centraal wil dat onze inwoners een veilige 
leefomgeving wordt geboden. Al sinds 2012 worden 
aanrijtijden voor Prio 1 meldingen slechts in 70% van de 
tijd behaald. Dit was al een aandachtspunt. Voldoende 
formatieplaatsen en materiaal is hier onderdeel van. Nu 
blijkt dat men in formatie achteruit gaat is de veiligheid van 
onze inwoners ernstig in het geding met onacceptabele 
gevolgen.   

De betrokken burgemeesters hebben aangegeven het gesprek 
aan te willen gaan met Minister van Veiligheid en Justitie Ard 
van der Steur. Echter, dit is voor ons slechts een opstap. Onze 
gemeente kampt al jaren met aanrijtijden onder de norm. De 
afgelopen jaren is het niet gelukt hier verandering in aan te 
brengen. Wij zien graag dat ons college alle mogelijke 
middelen aanwend om ervoor te zorgen dat de uitholling van 
politie noordoost Twente verder doorgevoerd wordt.  
Bij de inzet van politie en middelen moet er een afweging 
gemaakt worden tussen veiligheid, kosten en haalbaarheid 
waarbij goed in de gaten gehouden moet worden dat veiligheid 
niet direct iets is waar een prijskaartje aan gehangen kan 
worden.   
Wij verwachten dat extra inzet van politie niet bekostigd kan 
worden vanuit gemeentelijke budgetten omdat meer geld ook 
niet automatisch betekend meer ‘blauw’ op straat. Wij zetten 
ook niet in op extra BOA capaciteit wat meer gericht is op 
handhaving. Het uitgangspunt moet zijn dat de aanrijdtijden 
dusdanig zijn dat mensen zich ook veilig blijven voelen.  
Dit is in aanvulling op de recentelijk ingediende motie omdat 
wij hiermee duidelijk willen maken dat wij een duidelijke vinger 
aan de pols willen houden waar het gaat om een verbetering in 
de aanrijtijden.  . 

• Of de aanrijtijden jaarlijks verbeteren 
(dan wel verslechteren).  
• Wat de gesprekken met de minister 
feitelijk opleveren qua veiligheid en 
aanrijtijden. 

De reguliere 
ambtelijke kosten en 
inzet en 
inspanningen van de 
wethouders en 
burgemeester om 
een duidelijk verschil 
te kunnen maken bij 
de verantwoordelijke 
minister. 

 
 
Verworpen 

 
Toelichting: 
Verworpen met 2 voor en 16 tegen 
16 tegen (CDA, GB/VVD, PvdA) 
2 voor (DC) 

  



 

 

Nr Fr. Onderwerp Doel Inspanning Indicatoren Kosten Notities 

27. CDA Veiligheid - Jong en oud bewust maken van de gevolgen rondom het 
gebruik van alcohol en drugs. 
- Gevoel van veiligheid in de dorpen waarborgen.   

- Preventieve voorlichting op scholen en verenigingen rondom 
het gebruik van alcohol en drugs.  
- Per dorp een 112-app gaan gebruiken – Deze app wordt 
enkel gebruikt voor signalering m.b.t. inbraak, vandalisme. Met 
het installeren van deze app wordt buurtpreventie vergroot. 
Deze app dient uitsluitend gebruikt te worden voor het 
oorspronkelijke doel. 

- De gemeente zet preventief in op 
voorlichting bij scholen (zowel basis 
als VO). Er worden programma’s 
ontwikkeld i.s.m. Tactus en CAD 
(consultatiebureau voor alcohol & 
drugs). Het gebruik (frequentie en 
hoeveelheid) van alcohol & drugs 
onder de jongeren wordt in beeld 
gebracht.   
- Veiligheid wordt per kern in beeld 
gebracht. 

- Naar gelang het 
voorlichtings-
programma wordt de 
prijs betaald. 
Voorkomen is beter 
dan genezen. De 
kosten van de 
Jeugdzorg stijgen 
ook in de gemeente 
Tubbergen. 
Bewustwording, 
oorzaak en gevolg 
moet voor jongeren 
duidelijk worden.  
- 112app: Wij 
geloven dat goed 
contact zorgt voor 
meer veiligheid in de 
buurt / kernen. 
Onderzoek toont nl. 
aan dat bewoners 
zich veiliger voelen 
bij een goed 
onderling contact. 
Goede initiatieven 
zoals buurtpreventie 
missen een goed 
communicatiemiddel, 
waardoor het bereik 
van deze, vaak 
vrijwillig georgani-
seerde groepen, niet 
makkelijk groeit. Het 
kost initiatiefnemers 
van een buurt-
preventie groep veel 
tijd en buurt-
bewoners ervaren 
nog te veel drempels 
in het leggen van 
contacten.  De 
kosten horen onder 
de kaasstolp, in het 
kader van preventie. 

 
Aangenomen 

 
Toelichting: 
Aangenomen met meerderheid van stemmen:  
Voor: 10 (CDA, PvdA) 
Tegen: 8 (GB/VVD, DC) 

Thema 4.2: Dienstverlening 

28. GB/ 
VVD 

Vergunning-
verlening 

Het verminderen, als dit kan, van de benodigde 
vergunningen plicht. 

Het heroriënteren van vergunningenbeleid betekent een 
schifting maken van nut en noodzaak. 

Te komen tot verminderde vergunning 
afgifte en hiermee gepaard gaande 
kosten voor aanvragers zoals 
verenigingen en of instellingen 

Dekking uit de 
algemene middelen. 

Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 
 

29. GB/ 
VVD 

Leges Leges moeten kostendekkend zijn 
De leges dienen in fases in rekening gebracht te worden, 
wanneer een bouwwerk in fases gerealiseerd wordt, e.e.a. 
naar de stand van het bouwwerk. 

Maatwerk leveren alvorens een complexe vergunning wordt 
afgegeven. 

Ambtelijke uren/kosten bekijken in 
relatie tot de complexe vergunningen. 

Leges dienen 
kostendekkend te 
zijn. 

Verworpen 

 
Toelichting: 
Verworpen met 6 voor en 12 tegen 
12 tegen (CDA, DC, PvdA) 
6 voor (GB/VVD) 
 

30. GB/ 
VVD 

Regeldruk Onze inwoners en bedrijven ondervinden een steeds 
zwaardere last van de steeds oplopende regeldruk, dat 
deze trend wordt gekeerd en deze boodschap ook wordt 
overgebracht aan de hogere overheden 

Eerder opgemaakt beleidsdocument updaten in 2017 herzien of dit daadwerkelijk is 
gelukt 

Uit algehele reserve     Aangenomen 

 
 
Toelichting: 
Unaniem aangenomen. 
 

 
H.J.M.J. van Limbeek 
21 maart 2016 


