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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 
gehouden op maandag 25 januari 2015, aanvang 19.30 uur, in de 
raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen. 
 

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

Op uitnodiging van 
de raad aanwezig: 

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

Afwezig: L.W. Oosterik 

 
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 iedereen. In het bijzonder Ron Hemmink die na vele 
jaren dienst vandaag voor het laatst is. Je gaat naar Hengelo heb ik begrepen. Enschede, oké, naar 
de digitale redactie. Ron, we wensen je heel veel succes en wellicht dat we je nog een keertje zien of 
tegenkomen, of van je lezen. 
Afwezig is de heer Oosterik. Er zouden mogelijk wat mensen later komen maar die zijn inmiddels 
gearriveerd.  
 
Agendapunt 2: Vaststellen agenda 

De voorzitter: Vaststellen van de agenda. Mist u punten? Niet, dan gaan we de agenda als 
voorgesteld behandelen.  
 
Agendapunt 3: Mededelingen 

De voorzitter: De eerste mededeling is voor wethouder De Witte.  
 
Wethouder De Witte: Dank u voorzitter. Ik wil graag dit podium gebruiken om jullie te bedanken voor 
de vele attenties, berichten, kaartjes, bloemen, appjes die ik heb ontvangen naar aanleiding van de 
geboorte van onze zoon Pim. Ook de afgelopen weken in het ziekenhuis. De familie De Witte stelt dit 
erg op prijs en heeft veel waardering hoe dat op deze manier gebeurt. Dat laat ook zien hoe wij in 
Tubbergen met elkaar omgaan. Ik heb in Groningen uitgelegd dat ik berichtjes kreeg van de oppositie. 
Mensen uit de raad van Groningen zeiden 'hoe kan dat nou, dat gebeurt bij ons niet.' Dat laat zien hoe 
dat gebeurt. Inmiddels zijn Joyce en Pim thuis, de situatie is stabiel. We zijn nog niet achter de 
oorzaak en er is nog niet duidelijk wat het vervolgtraject is maar de rust thuis voor zowel Pim, Joyce 
als vader is al een hele geruststelling en biedt ook mogelijkheden tot verdere behandeling. Nogmaals 
mijn dank en geniet van het beschuitje.  
 
Wethouder Volmerink: Onder het kopje mededelingen een paar opmerkingen. Ik heb een toezegging 
gedaan richting de heer Hannink over de Rundervoortsweg. De onderhandelingen zijn reeds gestart 
en er wordt gekeken naar de sloot. We moeten rekening houden met het transformatiehuisje en 
andere kabels die er liggen. Maar we zijn er mee aan het werk. 
Een paar maanden geleden, dan kijk ik even naar mijn buurman, de heer Wessels, is er gesproken 
over de het feit dat de weilanden als een biljartlaken waren en de weidevogels, om het een klein 
beetje in herinnering te roepen. We hebben het er destijds in de beleidsnotitie ook over gehad. Ik heb 
zelf contact gehad met de LTO, de WBE, Weidevogelgroep de Grutto. We hebben ze aan elkaar 
gekoppeld met het nieuwe agrarische gebiedscollectief. Ze waren heel blij dat de gemeente het 
initiatief heeft genomen om deze partijen aan elkaar te verbinden. En volgens mij was dit precies waar 
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u mij toe heeft opgeroepen. Als partijen elkaar gewoon kunnen vinden, was een opmerking destijds 
van u. Dat hebben we dus nu gedaan. Het Agrarisch Gebiedscollectief is nu het nieuwe orgaan, dat 
zorgt dat de subsidies met Agrarisch Natuurbeheer namens de provincie wordt weggezet en ook 
gelden, kan gebruiken van het GLB. We hebben partijen uit de gemeente bij elkaar gebracht en ze 
gaan nu met elkaar verder en dan praat je over Agrarisch Natuurbeheer, de praat over vergroening en 
overgangsbeheer Wild en Fauna van Natura2000 gebieden. Ik hoop dat ik u hiermee tegemoet kan 
komen in de opmerking die u hebt geplaatst richting mijn kant.  
 
De voorzitter: Goed. Nog andere mededelingen van uw kant? Geen. 
 
Agendapunt 4: Vragenuurtje 

De voorzitter: Dan zijn we nu toegekomen aan het vragenuurtje. Er is een vraag ingediend door 
mevrouw Berning-Evenlo, gaat uw gang. 
 
Mevrouw Berning: Onderwerp: Inzamelen grijze containers door Rova vs. derde container t.b.v. PMD 
 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 25 januari 2016  
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 
Afgelopen week hebben huishoudens in de gemeente Tubbergen een brief gekregen inzake het 
ophalen van de oude restafvalcontainer. 
 
In de commissievergadering van 11 januari 2016 is door het CDA geopperd om de oude 
restafvalcontainer te herbestemmen voor de inzameling van plastic, metalen en drankkartons (PMD) 
in plaats van een nieuwe derde container aan te schaffen. Dit in het kader van hergebruik en 
kostenbesparing  
 
Wethouder Vleerbos heeft toegezegd deze optie mee te nemen in het voorstel voor een derde 
afvalcontainer t.b.v. PMD (zie toezegging 110 op de openstaande toezeggingenlijst 2014-2018). 
 
We vernemen graag in hoeverre het ophalen van de oude restafvalcontainer strookt met de 
toezegging van de wethouder? 
 
Wethouder Vleerbos: Dank voor de vraag want dat geeft ons de gelegenheid om alvast een tipje van 
de sluier op te lichten. Allereerst is het heel prettig om te merken dat we een gemeenteraad hebben 
die meedenkt in de oplossingsrichtingen die wij kiezen. Het helpt ons dat wij de goede dingen doen. 
Het maakt wellicht ook dat wij een afvalinzamelingsstrategie kiezen die zo efficiënt mogelijk is. Het 
had ook zo maar kunnen zijn dat dit tot een compleet nieuw inzicht had geleid maar deze zin geeft al 
iets aan dat het op dit moment niet aan de orde is. Het invoeren van een PMD-container heeft heel 
veel voeten in de aarde. Een van die dingen is de container zelf. Om u iets van inzicht te geven, we 
hebben op dit moment vrachtwagens rijden die zijn ingericht voor achterlading. Dus de plasticzakken 
die aan de straat worden gezet worden door mensen achter in de vrachtwagen gegooid en worden 
vervolgens meegenomen. Mochten we overgaan op bakken dan moeten er vrachtwagens worden 
opgebouwd. Dat is een dingetje. Als we dat gaan doen wordt de omvang van de container anders. Je 
kunt alleen de hoeveelheid van de bak zelf aanleveren en dan zullen ook de inzamelroutes worden 
aangepast. Dat is het tweede ding dat verandert. Alleen om inzicht te geven. Dan zijn er nog een 
heleboel andere argumenten die ik nog heel kort met u wil doornemen. Op dit moment zitten er in het 
inzamelgebied Tubbergen/Dinkelland meerdere verschillende containers. Ze zijn ook niet allemaal 
gelijk. Dat maakt dat in de opnamesystemen er ook verschil zit. Dat maakt het ook niet eenvoudig om 
over te gaan tot een nieuwe inzameltechniek. Nog een ander ding, de grijze containers zijn niet 
gechipt. Dus als we zouden kiezen om de huidige te gebruiken, met alle argumenten die ik net al 
aangaf dan zouden we niet het optimale inzamelsysteem krijgen zoals we die wensen. Als we de chip 
zouden willen aanbrengen in de huidige container dan is dat kostentechnisch erg onaantrekkelijk. Het 
zelfde geldt voor het na monteren van een oranje deksel. Ook dat is niet zo heel eenvoudig op locatie 
te doen. Dat zijn er een paar. Dan zijn er nog een heleboel van die kleine dingetjes. Als je naar de 
leeftijd van de containers kijkt die in het veld staan dan zit daar verschil in. Er zijn er een aantal aan 
het einde van de technische levensduur. We zullen moeten beginnen met het vervangen ervan. Er zijn 



 

 
3 

veel argumenten om te kiezen voor het scenario zoals we dat nu voor hebben staan. Dat scenario 
voorziet er in dat we een gedegen onderzoek doen alvorens we het besluit nemen. In dat onderzoek 
heb ik u ook toegezegd en neem ik mee dat we de grijze containers, die nu worden ingezameld, 
worden gebruikt. De ingezamelde containers, zoals we er nu tegenaan kijken, worden gebruikt om 
elders op de markt neer te zetten en die representeren ook een waarde. Die waarde zullen we in de 
overweging meenemen en daar zullen we een sommetje van maken. Dat zullen we u voorleggen. Dat 
heeft als consequentie dat we de gecommuniceerde lijnen naar onze inwoners blijven vasthouden. De 
suggestie mag nu niet bestaan dat men denkt dat het niet meer hoeft en dat we de containers niet 
meer kunnen ophalen. We willen waken voor verwarring in communicatie. Er zijn dus veel argumenten 
om niet nu rücksichtslos te zeggen laat die grijze container er maar staan en we zullen te zijner tijd 
zien of hij er uit kan of niet. Want het gaat nog wel even duren. Ik heb veel argumenten aangedragen 
maar ik weet alleen niet of dit het antwoord op de vraag geeft. Want de vraag is of het strookt met de 
toezegging. Ja, natuurlijk strookt het met de toezegging maar volgens mij bedoelt u ook iets anders.  
 
Mevrouw Berning: Nee, ik bedoel niet zozeer iets anders. Nu worden de containers opgehaald. In 
hoeverre strookt dit met de toezegging om ze eventueel te herbestemmen voor PMD. Nu zijn er al een 
aantal argumenten genoemd maar dan is het maar net de vraag of ze je inderdaad wilt chippen. Het 
kan handig zijn maar volgens mij hoeft dat niet per se. De route werd gezegd. Volgens mij kun je 
dezelfde route volgen als je het GFT en met grijs rijdt.  
 
Wethouder Vleerbos: Nee. Het wordt wel heel zwaar inhoudelijk als ik er dieper op in ga. 
 
Mevrouw Berning: Ik ben ook gewoon benieuwd naar de kosten. Als je de kosten rekent, waar kom je 
nu op uit als je nieuw aanschaft en waar kom je op uit als je de oude weer gebruikt.  
 
Wethouder Vleerbos: Volslagen terecht. De vraag is zouden we het kunnen afblazen om de grijze 
container nu op te halen om daarvoor te gaan gebruiken. De route die we nu lopen: we halen de 
container in ieder geval op. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt. Ook met u, ook met onze 
inwoners. We halen hem op. We gaan de opgehaalde container betrekken in de PMD-uitrol. Wellicht 
is het aantrekkelijk. Volgens de eerste berichten lijkt het niet aantrekkelijk te zijn, maar dat gaan we u 
ook voorleggen, om de grijze containers om te katten naar een PMD-container. Dat is wat u hebt 
gevraagd en dat gaan we u ook voorleggen. Ik wil nu niet voorstellen om dat te laten wachten, dan 
blijven de containers daar zo lang als de vrachtwagens niet zijn omgebouwd bij de mensen achter. 
Volgens mij moet je dat niet willen. Daar krijg je ook heel veel discussie over verwacht ik.  
 
De voorzitter: Maar los daarvan, ik hoor u een paar dingen zeggen. Bijvoorbeeld het voorzien van een 
andere kleur deksel. Want anders wordt het zeer verwarrend met de huidige kleur. Het eventueel 
chippen of niet, dat kan veel beter op één locatie gebeuren, nadat ze zijn ingezameld, dan wanneer 
het gebeurt bij de mensen thuis. Dat zou denk ik al een reden zijn om ze gewoon allemaal op te halen 
en eventueel te betrekken bij een vervolgdiscussie.  
 
Wethouder Vleerbos: Ik weet ook niet of iedereen dat zich realiseert maar Rova onze inzamelaar 
houdt zich ook niet aan de gemeentegrens. Die kijkt naar de meest optimale routes en die rijdt soms 
ook over de gemeentegrens heen. Omdat het hele Rova-gebied op dezelfde manier wordt ingezameld 
kan ze op basis van een chip zien waar wat vandaan komt en de juiste rekening ook naar de juiste 
gemeenten sturen. Als je sec kijkt naar het gebied van Tubbergen zou je de veronderstelling kunnen 
aanhangen, zoals u die aanhangt. Maar in de praktijk werkt dat net even iets anders dan wat hier 
wordt gesuggereerd.  
 
Mevrouw Berning: Is dat niet heel vreemd? Want elke gemeente heeft toch ook zijn eigen 
inzamelingsstructuur? Wij hebben zakken, een aantal heeft de PMD-bakken. 
 
Wethouder Vleerbos: Als je naar PMD-bakken gaat, dat is nu met de groene container ook, dan gaan 
we gewoon over de gemeentegrenzen heen. Als het efficiënter is om te doen en dat zul je straks ook 
met de grijze bakken zien, die gaan in frequentie naar beneden, dus je kunt steeds grotere routes 
rijden omdat er steeds minder van die grijze bakken aan de straat komen te staan. Dan kun je dus ook 
veel grotere ronden rijden en dan kan het efficiënt zijn om ook bij andere gemeenten de ronde er bij 
aan te trekken. Dat is het voordeel van de nieuwe technologie. Anders moet je altijd hetzelfde rondje 
rond de kerk doen. Nu het met ICT is voorzien kun je veel breder kijken en veel efficiënter rondrijden. 
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Mevrouw Berning: Voor ons is in ieder geval belangrijk dat de optie wordt meegenomen in het voorstel 
en dat ze niet worden vernietigd. In principe zijn het volgens mij allemaal prima containers. Elk jaar 
wordt een X-aantal afgeschreven. Dat gebeurt al jaren, volgens mij moet de levensduur prima zijn.  
 
Wethouder Vleerbos: Het is nog in concept maar wat wordt meegenomen is de waarde die de 
containers representeren in de vrije markt, want Rova verkoopt ze ook gewoon weer, en wat het 
oplevert als nieuwe containers zouden neerzetten. Daar komt gewoon een kosten/batenanalyse uit en 
die wordt u voorgelegd. 
 
Mevrouw Berning: Prima, dank u wel. Mag ik nog één ding meegeven. Rova heeft volgens mij wel 
ervaring met het omkatten met deksels. Dat hebben ze in Amersfoort al een keer gedaan. 
 
Wethouder Vleerbos: Zeker, als het alleen de deksel zou zijn was het wellicht nog aantrekkelijk. Maar 
ze moeten ook worden gechipt en ze zijn voorzien van een ander opnamesysteem. 
 
Mevrouw Berning: Dat voorstel of we het gechipt willen hebben of niet komt dan ook? Dat wil ik dan 
ook wel graag in het voorstel zien. 
 
Wethouder Vleerbos: Ja, het zit in het totale pakket. 
 
De heer Booijink: Voorzitter, nog een vraag. Als argument werd ook gevraagd de ombouw van de 
vrachtwagens. Echter, we zijn hierin toch niet uniek? Er zijn toch wel dergelijke vrachtwagens? 
 
Wethouder Vleerbos: De systematiek is als volgt: bij het aanbesteden zijn we uitgegaan van ons 
afvalbeleidsplan. In het afvalbeleidsplan staat dat wij het plastic met zakken blijven ophalen. Dus in 
het bestek hebben wij staan dat de inzamelaar in ieder geval voor 2016 de vrachtwagen zo moet 
inrichten zodat ze efficiënt plastic zakken kan ophalen. De vraag die wij hen nu stellen is kunt u ook 
gaandeweg 2016 uw vrachtwagen ombouwen naar een zijlader. Want dan hoeven er ook geen 
mensen meer achteraan te lopen. Maar dat moeten ze wel willen. Dat willen ze ook wel maar u raadt 
het al: het kost geld. In die discussie zitten we nu. Die moeten we ook even betrekken in de totale 
afweging. Want het kost gewoon geld. Het is niet uniek, technologisch stelt het in die zin niet zoveel 
voor, het is bestaande techniek. Alleen in het bestek staat iets anders. 
 
De voorzitter: Mevrouw Kemperink. 
 
Mevrouw Kemperink: Wat ik zo beluister is ombouw vrachtwagens, chippen en allemaal andere 
kosten. Ik ben benieuwd naar het voorstel straks en hoeveel dit gaat kosten. Wat betreft het chippen, 
ik begrijp dat het vooral een voordeel is voor Rova, zodat ze een betere route kunnen uitkienen. Dan 
zou het chippen ook ten laste van Rova komen want het is in hun voordeel. Dat hoeven wij dus niet te 
betalen, kunnen we daar vanuit gaan? 
 
Wethouder Vleerbos: Nee, wij zijn Rova. Wij zijn eigenaar van Rova. 
 
Mevrouw Kemperink: Maar niet in zijn geheel. De kosten die met het chippen gepaard gaat, dat gaat 
wel van ons budget af als we zouden gaan chippen. 
 
Wethouder Vleerbos: Van het totale budget. Hetzelfde geldt voor andere gemeenten ook. Het chippen 
heeft een aantal voordelen. Wat ik net al aangaf, je kunt veel efficiënter rondrijden maar je krijgt ook 
datamanagement. We kunnen straks veel meer over ons gedrag zeggen dan voorheen. Dat maakt dat 
we een volgende stap kunnen maken. Die duurzaamheid is uiteindelijk ons doel, niet zozeer het 
efficiënte rondrijden van vrachtwagens. We willen het duurzaamheidsdoel bereiken. Daarom hebben 
we die informatie nodig. Er zijn meerdere redenen waarom je zou willen chippen. Hetzelfde geldt voor 
PMD.  
 
De voorzitter: Voordat we hier een discussie over krijgen, het was een vraag. Als u dit nader terug wilt 
hebben dan kunnen we het naar de commissie sturen en dan komt er een uitgebreidere uitleg over. 
Ja, wilt u dat? Ja, dan gaan we dat proberen voor de commissie te agenderen.  
 
Agendapunt 5: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 30 november 2015 
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De voorzitter: Het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 30 november 2015. 
Zijn daar op- of aanmerkingen over inhoudelijk. Niemand. Dan zijn ze hiermee vastgesteld.  
 
Agendapunt 5: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 14 december 2015 

De voorzitter: Het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 14 december 2015. 
Zijn daar op- of aanmerkingen over, aanvullingen. Niemand. Dan zijn ze hiermee ook vastgesteld.  
 
Agendapunt 7: Vaststellen lijst van ingekomen stukken 

De voorzitter: Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Het verzoek is om akkoord te gaan met 
de voorgestelde wijze van afdoening. Inzake nummer 20: u hebt vandaag een email ontvangen, het 
verzoek is die email bij nummer 20 te betrekken met dezelfde wijze van afdoening. Iedereen akkoord.  
 
Mevrouw Reinerink: Ik heb een vraag over een ingekomen brief van de familie Hobert en Hulshof 
inzake de herziening van de forensenbelasting. Hun vraag is om het raadsbesluit te herzien voor alle 
eigenaren van een recreatiewoning waarbij de forensenbelasting identiek is. Ze maken het 
onderscheid tussen een vakantiewoning op eigen grond en op gehuurde grond op een vakantiepark. 
Kunt u daar meer duidelijkheid over verschaffen? 
 
Wethouder De Witte: Ik kan daar geen duidelijkheid over verschaffen. We hebben de brief ook 
ontvangen en we zoemen nu nader in op de situatie en kijken of er daadwerkelijk sprake is van een 
woning op eigen grond en een woning op niet eigen grond. We nemen dat mee in het voorstel dat u 
van mij mag ontvangen voor de forensenbelasting die ik u al heb toegezegd. We kijken of we daar iets 
mee moeten of niet mee moeten. Daarom staat het ook genoteerd als nader advies, daar komen we 
bij u op terug. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Bij de brief lees ik dat er onderscheid wordt gemaakt. We weten als 
gemeente toch wel of we onderscheid maken tussen gehuurde grond en eigen grond? Wat is het 
onderscheid? Dat is niet duidelijk in de brief.  
 
Wethouder De Witte: Uiteindelijk, als je een chalet hebt op gehuurde grond betaal je minder 
forensenbelasting dan dat je eigenaar bent. Daar zit het onderscheid. We hebben vorig jaar besloten 
om voor stacaravans en voor particulieren met stacaravans dat we het terugdraaien en niet zo zeer 
voor eigenaren van met name een tweede woning. Daar zit onderscheid. Gezien de situatie en de 
problematiek lijkt het me wijs om het mee te nemen in het voorstel dat u al krijgt van mij.  
 
De heer Busscher: Even naar aanleiding van de lijst van ingekomen stukken over de brief van het 
principeverzoek van de familie Hoek. In de brief wordt gemeld dat ze binnen onze fractie uitleg willen 
geven, ze zijn bij meerdere fracties geweest, over hun plannen Weleveld / Reutummerstraat. We 
waren verbaasd over het artikel dat vrijdag jl. in de pers stond dat ze ons enthousiast in alles vonden 
over het hele plan en dat ze verder konden. Wij hebben op de bewuste avond richting de familie Hoek 
duidelijk gemaakt dat we hun voortvarendheid ondersteunen hierin maar dat we hier binnen onze 
gemeente wel de normale procedure gaan volgen. Dat is met name de ambtelijke. Dan het 
collegevoorstel en met name op juridische maar ook op RO-basis. We kunnen niet zo maar zeggen 
we gaan dit doen. Er was een verzoek dat wij als fracties het verzoek indienen bij de griffier en dan 
zou het vanavond op de raadsagenda komen. Onze fractie is van mening dat juist de gewone weg 
moet worden bewandeld, via ambtelijk advies, met een voorstel van het college, goed onderbouwd. 
Dan kunnen we daarna een gefundeerd besluit nemen. Maar dit stond niet zo in de pers. Die 
opmerking wil ik toch even plaatsen. 
 
De heer Plegt: Voor ons geldt hetzelfde. Aannemersbedrijf Hoek is ook bij onze fractie geweest. Ik zal 
niet het hele verhaal herhalen maar voor ons geldt hetzelfde. We hebben de plannen aangehoord, 
gezien, aanschouwd en wat vragen gesteld en het daar ook bij gelaten. We hebben ook verwezen 
naar de reguliere weg. Ook het beeld zoals in de krant wordt gewekt is wat ons betreft niet het beeld 
zoals het werkelijk was.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? Niet. Dan ga ik ervan uit dat u verder akkoord gaat met de 
voorstelde wijzen van afdoening. 
 
Agendapunt 8: Beleidsnota inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 
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De voorzitter: Dan komen we nu toe aan agendapunt 8: het vaststellen van de beleidsnota 
inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016. Wenst iemand daarover het woord? 
 
De heer Plegt: Dank u wel voorzitter, ik begin maar met de conclusie: wij kunnen ons hier heel goed in 
vinden. Wij waren in Tubbergen, als je terugkijkt, altijd wat terughoudend met plekken in de bebouwde 
kom. Zeker als het op grond van anderen was. Dit is voor ons wel een omslagje. We kunnen ons  
helemaal vinden in de inbreiding. Zeker, dat spreekt ons ook zeer aan, inbreiding op plekken waar 
herstructurering of leegstand aan de orde is en niet zozeer dat het gaat om het volbouwen van alle 
open plekken in het dorp. Wat onze fractie betreft mag dat ook de insteek zijn en blijven want onze 
dorpen ontlenen, vinden wij althans, hun kwaliteiten er mede aan dat ze mooi ruim van opzet zijn en 
daarbinnen hoeft niet elke plek die open is helemaal volgebouwd geworden. In dat verband, zeg ik 
maar even enigszins ondeugend, we zijn benieuwd hoe het straks gaat met een herstructureringsplan 
op een plek waar een echte herstructurering grenst aan een paar weilandjes, hoe we daar dan mee 
omgaan. Maar goed, daar hoeven we nu geen antwoorden op te hebben, dat gaan we dan straks wel 
zien. Voorzitter, waar wij ons goed in kunnen vinden is dat er van mensen die op plekken gaan 
bouwen dat er ook een zekere bijdrage wordt gevraagd voor de openbare ruimte. Dat betalen we 
anders met zijn allen uit de grondopbrengsten. We zouden er heel goed tegen kunnen als dat ook van 
mensen wordt gevraagd die voor eigen rekening en risico gaan bouwen. Als laatste, dat is niet 
helemaal iets over deze nota maar wel iets dat wat ons betreft opmerkzaam is en we willen er graag 
een reactie van het college op. We vragen ons af of deze nota nu het antwoord is op de vraag of we 
straks in alle dorpen voldoende en duurzame bouwmogelijkheden hebben. Of moeten we daarvoor 
nog aanvullende dingen doen? Op zich zou het mooi zijn als op die vraag een antwoord zou kunnen 
komen maar we zouden er ook goed tegen kunnen als we hiermee een discussie aanzwengelen waar 
we op een later moment een keer op terug komen. Hebben we met deze nota nu voldoende of 
moeten we nog meer doen om er voor te zorgen dat we in alle dorpen, voor zover mogelijk, voldoende 
bouwmogelijkheden hebben om te voldoen aan de vraag naar woningkavels. 
 
De voorzitter: Ik verzamel eerst even de vragen. 
 
De heer Wessels: We zijn erg tevreden over dit beleid. Er staan twee dingen in die voor ons erg van 
belang zijn. Dat is de voorkeur voor inbreiding boven uitbreiding. Dat is in het partijprogramma al 
verwoord maar het staat ook in het coalitieakkoord. Daar zijn we heel erg voorstander van. Verder is 
het goed om ook te lezen dat we met dit beleid ook een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding 
van leegstand in het centrum. De gemeente kan de regisseursrol op zich nemen en op die manier 
werken aan een compact centrum met, zoals dat zo mooi gemeld staat in de periferie, kleine 
woonunits voor startende jongeren maar ook voor nieuwe ouderen. Geheel in lijn met onze eerder 
ingediende beleidsambitie. Aansluiten op de wat ondeugende opmerking van de heer Plegt zou ik aan 
de wethouder willen vragen of hij een hele scherpe definitie kan geven van wat inbreiding is, waarbij 
nauwkeurig wordt omschreven wat het exacte onderscheid is tussen inbreiding en uitbreiding. 
 
De voorzitter: Dat was een hele ondeugende.  
 
De heer Busscher: De CDA-fractie kan ook instemmen met deze beleidsnota, de inbreidingslocaties. 
We zien dat in alle kernen volop wordt gebouwd. In alle kernen is voldoende ruimte maar we vinden 
het uitermate belangrijk dat hier de notitie ligt van inbreiding boven uitbreiding. Dit met name om te 
proberen voor alle doelgroepen. Ook onze jongeren. Met name in Tubbergen, Geesteren en Albergen, 
onze grotere kernen, staan leegstaande panden. Misschien dat deze kunnen worden omgebouwd tot 
woningbouw zodat er jongeren kunnen wonen en niet alles buiten wordt gebouwd maar inbreiding in 
de kernen. Dat is belangrijk. We kunnen dan ook echt positief over deze notitie stemmen. 
 
Mevrouw Kemperink: Op zich zijn we positief over deze nota. We zien zeker wel de voordelen van het 
herzien van het beleid ten aanzien van aanvragen voor het realiseren van woningen. We zien ook de 
nadelen ten opzichte van de oude nota waarin bijvoorbeeld expliciet beschreven staat dat 
inbreidingslocaties in principe beschikbaar gesteld dienen te worden voor woningbouw ten behoeve 
van de doelgroep ouderen. We hadden graag gezien dat daar ook sprake van zou zijn, in combinatie 
met de doelgroep jongeren, in deze beleidsnota. De doelstelling van deze nota, zo staat beschreven, 
is om een instrument te hebben om aanvragen voor het bouwen op inbreidingslocaties ruimtelijk te 
kunnen verantwoorden en gemaakte keuzes te kunnen beargumenteren. Wij begrijpen dit maar zijn 
ook van mening dat de procedures rondom de Structuurvisie, waar zienswijzen op zijn ingediend en 
de Woonvisie 2015, eigenlijk eerst afgerond zouden moeten zijn voordat we hier een beslissing over 
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nemen. Het is niet zo dat we tegen deze inbreidingsnota zijn. Maar we denken wel dat deze net iets te 
vroeg ter tafel komt. Vandaar dat we hem op dit moment niet ondersteunen. 
 
Wethouder Volmerink: Kunnen we in alle dorpen voldoende inbreidingsplekken vinden om daar naar 
alle behoefte te gaan bouwen? Dat is min of meer de vraag vanuit GB/VVD. Nee, die garantie kan ik u 
niet geven. Maar het lijkt ons wel een taak om dat als eerste te gaan onderzoeken. Eerst gaan 
inbreiden en als het echt niet anders kan en er zou toch nog behoefte zijn om in bepaalde dorpen toch 
weer te gaan bouwen, dan pas gaan we naar de buitenkant kijken. Oftewel naar een uitbreiding. Dus 
garantie kan ik niet geven. Je bent met inbreiding ook heel vaak afhankelijk van bestaande 
grondeigenaren of pandjesbazen, om het zo maar te zeggen. Dat ligt gewoon moeilijk. We kunnen 
iemand niet dwingen maar de markt weet wel dat we er open voor staan, mits je voldoet aan allerlei 
beleidsstukken. Maar dat lijkt me meer dan logisch. Een aantal van die beleidsstukken is de 
Woonvisie, de Structuurvisie, wat Dorpen Centraal ook zegt. Die hebben er allemaal mee te maken. 
Om nu te zeggen we gaan dit niet vaststellen omdat die anderen, de Structuur- en Woonvisie ook niet 
zijn vastgesteld, volgens mij kun je dat juist helemaal onafhankelijk zien want die anderen komen er 
op zeer korte termijn aan. Het moet elkaar ook versterken. Het kan rustig apart worden vastgesteld. 
Dit hoeft niet te wachten want er zijn nu ook al aanvragen en die kunnen we hierdoor ook juist beter 
behandelen. Even richting de PvdA het verschil in inbreiding en uitbreiding. Je hebt natuurlijk de 
juridische term van inbreiding. Bij inbreiding ga ik er meestal van uit dat het binnen de bebouwde kom 
is. In dit geval gaat het hier puur om de herstructurering en transformatie. En niet, wat de heer Plegt 
aanhaalde, alle lege plekken volbouwen want die hebben natuurlijk ook een bepaalde waarde. 
Eigenlijk moet je het misschien zo zien: uitbreiding is eigenlijk de weilandplannen buiten de bebouwde 
kom. Misschien kan ik het zo het meest eenvoudig zeggen denk ik. Dat zijn de uitbreidingsplannen 
zoals we die in het verleden vaker gekend hebben. We moeten goed opletten of we straks de juiste 
dingen doen. Ook de duurzaamheidsgedachte, die meerdere malen is genoemd, moeten we volgens 
mij hoog in het vaandel houden. Maar nogmaals, je blijft afhankelijk van andere eigenaren en daar 
moeten we met elkaar de juiste processen aan de voorkant opstellen, om dan ook de juiste dingen te 
gaan bouwen voor de juiste doelgroep. En daar hebben we straks de Woonvisie voor. Die krijgen jullie 
ook binnenkort en komt in deze raad terecht.  
 
De voorzitter: Ik denk dat de definitie in zijn algemeenheid juist is. Maar er zijn heel veel grote 
gebieden ook binnen de bebouwde kom die aangemerkt kunnen worden als uitbreidingsplannen. Ik 
kijk alleen maar naar Tubbergen waar toch fors wat stukken grond binnen de bebouwde kom vallen 
die absoluut uitbreidingsplannen zouden zijn als daar zou worden gebouwd. In zijn algemeenheid is 
het denk ik een grove indeling. Ik denk dat het juridisch niet stand houdt.  
 
Wethouder Volmerink: Het heeft ook te maken met hoeveel kanten er al bebouwing is. Je moet het per 
plek bekijken want het is moeilijk om daar nu in een zin daar nu een juiste term voor neer te leggen. 
 
De voorzitter: Ik zei net al, het is een hele ondeugende, maar volgens mij kunnen we geen echte 
scherpe definitie geven van wat inbreiding en uitbreiding is. Waardoor er geen misverstand is over wat 
inbreiding en uitbreiding is. Ik weet ook niet wat u met die vraag beoogt of met het antwoord. 
 
De heer Wessels: Ik zie in de tekst alleen maar staan bouwen op locatie voor herstructurering of 
transformatie binnen het verstedelijkt gebied. Dan heb ik er voor mezelf bij gezet: en dus niet op lege 
plekken. De aanvulling die de wethouder gaf valt even een beetje weg nu. Als die wel geldt dan zou 
die ook in het stuk moeten staan.  
 
Wethouder Volmerink: Volgens mij gaat dit stuk alleen maar over herstructurering en transformatie 
van bestaande gebouwen en nergens meer mee. Al het andere dat u bedoelt zijn gewoon separatie 
bestemmingsplannen. Die vallen hier buiten. Dit is puur alleen herstructurering, transformatie binnen 
het stedelijk gebied. Niets meer.  
 
De heer Wessels: We snappen denk ik allemaal dat het gaat om een plan dat er aan zit te komen en 
waarvan we nu niet weten of we dat onder inbreiding moeten laten vallen of onder uitbreiding.  
 
De voorzitter: Als het gaat om het plan dat ik denk dat u bedoelt, dan moeten we dat, ook gezien de 
bedoeling die achter deze nota steekt, moet u het zien als een uitbreiding en niet als een inbreiding.  
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Mevrouw Kemperink: Duidelijk. Ik heb er nog een vraag over. Vorige week tijdens de 
commissievergadering gaf wethouder Volmerink aan dat kleinschaligheid is met niet meer dan tien 
woningen. Dat miste ik wel een beetje in het stuk. Die uitspraak zie ik niet helemaal terug. Ik denk dat 
als je dat expliciet benoemt dat het misschien ook wel goed is om dat gewoon weg te schrijven. Nu 
staat er dat kleinschaligheid aansluit bij de actuele stand van jurisprudentie hierin. Dan krijgen we in 
de commissie andere informatie dan wat hier staat. Dan is het denk ik ook prettig om het gewoon 
goed te verwerken in dit stuk. 
 
Wethouder Volmerink: Het is bewust een keuze geweest om geen aantallen te noemen maar als 
jurisprudentie gaat veranderen dan moeten we het beleidsstuk ook veranderen. We gaan uit van de 
uitspraak van de Raad van State en die gaat nu uit van maximaal tien. Maar het zou goed kunnen zijn 
dat het binnenkort wel gaat veranderen, dus we gaan uit van de laatste jurisprudentie op aantallen. 
Vandaar dat er geen aantal in staat maar gewoon de laatste stand van zaken op dat moment.  
 
Mijnheer Plegt: Ik snap op zich het antwoord van wethouder Volmerink als hij zegt: als we het aan de 
markt overlaten dan hebben we geen 100% grip. Dat zal iedereen begrijpen. Al ben je er ondertussen 
ook niet helemaal gerust op dat we overal de goede dingen doen. Wat mij betreft hoeft het er ook op 
dit moment niet in, want het is aanverwant aan en niet de kern van de zaak vanavond. Maar misschien 
is het goed en misschien mag ik daar ook om vragen om bij een andere gelegenheid, misschien moet 
dat de Woonvisie zijn, het er over te hebben. Dus of we hiermee de behoefte, zoals we die gaan 
vaststellen, ongeveer dekken. Of dat we toch nog iets aanvullends moeten doen. Het zou vervelend 
zijn als je het in een dorp het overlaat aan de markt terwijl er onvoldoende plekken zijn of dat de markt 
er niet in stapt. Dan zou je wellicht als gemeente iets aanvullends moeten doen. Ik zou graag willen 
dat we die discussie bij gelegenheid voeren. We willen graag, maar dat zal waarschijnlijk iedereen 
willen, dat in alle dorpen in elk geval er toch een redelijke mogelijkheid is om daar een keer een eigen 
woning te bouwen als iemand dat zou willen. 
 
Wethouder Volmerink: Dat willen we ook graag. We willen ook graag, daar waar behoefte is in een 
dorp, dat we ook de bouwplannen kunnen neerleggen. Daar zitten we denk ik wel op één lijn. In het 
verleden kochten we altijd weilanden aan en dan hadden we het in eigen hand. Nu moeten we het 
omdraaien. We kijken eerst naar inbreiding. Die mensen komen bij ons en dan past deze kleinschalige 
binnenstedelijk gebied nota er goed bij. We moeten straks kijken of het voldoende is. Dat moet nog 
blijken. Want de woonvraag lijkt het laatste half jaar, gezien het aantal verkopen van kavels, 
gigantisch. Is dat omdat toevallig de kurk van de fles is en omdat het de laatste drie jaar zo goed als 
stil stond? Dat moet zich allemaal bewijzen denk ik. In alle dorpen zijn inschrijflijsten en die zijn 
helemaal doorgeakkerd. Is er nu geen behoefte meer, dat is ook niet juist, het gaat nu anders. De 
inschrijflijsten zeggen in die zin ook niet alles. We gaan er nu vanuit dat mensen zich vanzelf melden. 
Dan moeten we op dat moment met elkaar maar de goede dingen gaan doen en misschien zelfs op 
zoek gaan met elkaar naar de juiste plekken. Het geeft een heel andere dynamiek dan we in het 
verleden gewend zijn. Dat is iets nieuws en daar moeten we met elkaar aan werken. De garantie dat 
er nu direct inbreidingsplekken zijn, voldoende voor eigen bevolking, nee die garantie kan ik u niet 
geven. Maar we moeten het wel hoog in het vaandel houden en ons stinkende best voor te doen om 
dat eerst te onderzoeken voordat we weer naar buiten gaan treden. Het is misschien niet helemaal 
een antwoord op uw vraag maar dat is wel de insteek op dit moment. We kunnen niet perfect inzien 
hoeveel wensen er zijn voor de komende een of twee jaar. Het blijft gewoon eigenlijk wel lastig. Maar 
daarom gaan we juist aan de voorkant de vraag ook ophalen. Dat kun je nu ook zien aan de mensen 
die nu bezig zijn bij meerdere dorpen. Die gaan aan de voorkant al mensen vragen: waar is behoefte 
aan. Dan komen ze met plannen bij ons. Ik denk dat het op zich een goede ontwikkeling is. Dan 
blijven de kavels niet te lang leeg staan en dan geef je ook een stukje zekerheid. En, waar ze mee 
komen, daar is dus behoefte aan want die behoefte is aan de voorkant al aangegeven. Ik denk dat het 
een goede ontwikkeling is. Straks, gezien de Woonvisie, kunt u ook meekijken wat we er met elkaar 
van gevonden hebben en misschien moeten we de discussie dan weer opnieuw aangaan met elkaar. 
Het blijft soms wel een beetje ongrijpbaar, maar we proberen het zo goed mogelijk met elkaar te doen 
want daar zitten we hier voor.  
 
De voorzitter: Voldoende mijnheer Plegt. 
 
De heer Plegt: Ja, dank u. 
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De voorzitter: Anderen nog? Dan stel ik vast dat met uitzondering van Dorpen Centraal deze nota uw 
instemming heeft.  
 
Agendapunt 14: Rondvraag 

De voorzitter: Dan ben ik nu toe aan de rondvraag. Het lot heeft uitgewezen dat we beginnen bij de 
heer Stevelink. 
 
De heer Olde Hampsink: Ik heb een vraag over het dak van De Wiekslag. Een doorn in het oog van 
menigeen. Het lijkt een soort patstelling te zijn. Vorige week stond in de krant dat zelfs de leerlingen al 
bezig zijn met schoonmaken. Misschien dat de wethouder kan aangeven of er een oplossingsrichting 
in zicht is.  
 
Wethouder De Witte: Volgens mij is er geen patstelling. Ik kan me voorstellen dat de krant dit doet. Er 
is geen patstelling. We zijn gesprek maar wel ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de 
problemen daar laten waar het probleem hoort.  
 
De heer Olde Hampsink: Kunt u daar iets duidelijker in zijn? Het lijkt toch een patstelling. 
 
Wethouder De Witte: We zijn volop in gesprek. Alleen het dak van De Wiekslag is een discussie die al 
een tijdje speelt en over het reinigen of het geven van een nieuwe coating is er ook discussie wie 
daarvoor de kosten draagt. Volgens mij is het weer goed om te kijken naar ieders verantwoordelijkheid 
en de keuzen die ook in het verleden zijn gemaakt. Daarover zijn we in gesprek. Af en toe is er een 
flinke discussie, maar altijd wel in een goede harmonie. Dat probeer ik er mee te zeggen, het is geen 
patstelling. 
 
De heer Olde Hampsink: Oké, dank u wel. Ik heb nog een andere vraag. Dat gaat over de 
verkeersveiligheid op het Lädderken. Dat is binnendoor van Ootmarsum naar Tubbergen. We 
constateren dat er steeds meer leerlingen richting De Canisius gaan. Dat is op zich een goede 
ontwikkeling maar we krijgen verontrustende berichten over de verkeersveiligheid aldaar. Fietsers in 
de ochtend en busjes die elkaar passeren. Het gaat allemaal maar net goed. Misschien dat de 
wethouder daar iets over kan zeggen. 
 
Wethouder Volmerink: Vorige week heeft mij hetzelfde verzoek bereikt, om daar eens goed naar te 
kijken. Binnen de openbare ruimte wordt het binnenkort opgepakt om in overleg te treden en te kijken 
wat er eventueel kan of moet en waar het gevoel vandaan komt. Het wordt opgepakt, hetzelfde 
verzoek hebben wij ook gekregen. 
 
De heer Booijink: Ik heb een paar vragen naar aanleiding van de parkeertarieven nabij het MST. De 
vragen zijn: is het college zich bewust van het feit dat de parkeertarieven in de Van Heeg garage nabij 
het MST in Enschede aanmerkelijk verhoogd zijn en dat dit een grote kostenverhoging kan betekenen 
voor de patiënten die in het MST onder behandeling zijn of komen. Het zijn ook veel burgers uit onze 
eigen gemeente Tubbergen. De volgende vraag is: is het college daarom eventueel bereid om met de 
overige gemeenten uit Noordoost Twente op te trekken om, zo mogelijk, hierover met de Raad van 
Bestuur van het MST en het gemeentebestuur van Enschede eventueel in gesprek te gaan.  
 
De voorzitter: Zal ik daar maar op antwoorden. Parkeertarieven zijn een aangelegenheid van 
Enschede. Voor de chronisch zieken die er vaak moeten komen is er vanuit MST de mogelijkheid om 
korting te krijgen. Verder kunnen wij daar niets aan doen. U kent de discussie over de parkeertarieven 
in Almelo, we gaan ons daar niet in mengen. Ik denk dat als we dat gezamenlijk zouden doen, dan 
kan ik me direct voorstellen dat Enschede zegt: prima, wilt u de beurs trekken voor uw patiënten. 
 
De heer Booijink: Die uitlatingen zijn er ook geweest. De intentie is eigenlijk praat als gemeente in 
ieder geval met elkaar. Mochten er lobby's of iets dergelijks mogelijk zijn om daar dan invloed op uit te 
oefenen. Dat is eigenlijk de boodschap.  
 
De voorzitter: Nogmaals, het is een absolute verantwoordelijkheid van de gemeente Enschede. U hebt 
nog meer vragen? 
 
De heer Booijink: Nee, dat was het. 
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De voorzitter: Naar aanleiding hiervan? 
 
Mevrouw Detert Oude Weme Ik heb vandaag navraag gedaan. Wanneer mensen in Enschede zijn 
opgenomen en bezoek ontvangen die frequent op bezoek komen kunnen bij de verpleging een kaart 
krijgen waarvoor ze voor een sterk gereduceerd tarief kunnen parkeren. Het speelt voor mensen die 
de polikliniek en functie afdelingen bezoeken. Ik heb ook navraag gedaan bij Isala. Daar is hetzelfde 
beleid.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ik heb een vraag aan wethouder Vleerbos. Is er iemand van de veertien 
Twentse gemeenten die zitting gaat nemen in de landelijke Wmo-kamer die wordt voorgesteld? 
 
Wethouder Vleerbos: U overvraagt mij, daar kan ik direct geen antwoord op geven. Ik kom daar op 
terug. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ik ben heel benieuwd of onze regio daarin is vertegenwoordigd. Daar 
zou me wat aan gelegen zijn. Een ander punt, we hebben het vanavond veel over huisvesting gehad. 
Vrijwel elke raadsvergadering komt onze doelgroep jongeren aan bod. Dat is heel goed dat we daar 
heel druk voor zijn. Toch blijf ik vragen om cijfers. Hoeveel jongeren in de gemeente Tubbergen 
wachten op en vragen daadwerkelijk naar een sociale huurplek. Wat zijn daar nu de cijfers van. We 
hebben het er altijd wel over maar hoeveel wachtenden hebben we eigenlijk? 
 
Wethouder Volmerink: Als we praten over wachtenden in de sociale huursector, als ik praat over de 
koopgebondenheid, dan hebben we onze eigen inschrijflijsten. Daar kunnen jongeren zich melden. 
We hebben alle lijsten in alle dorpen doorgeakkerd. De Woningstichting houdt het bij voor de 
huursector. Uit de laatste gegevens blijkt dat dit minimaal is. Er zijn eigenlijk weinig jongeren 
ingeschreven, op zoek naar een huurwoning. Terwijl we overal horen dat het een hele grote groep 
moet zijn. Desondanks gaat de Woningstichting toch serieus verder met het plan om toch een aantal 
huurappartementen te gaan bouwen.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Daarom vind ik deze vraag zo belangrijk. We moeten goed bewust zijn 
waar het nu eigenlijk om gaat. Want in mijn verbeelding en ook in daadwerkelijke feiten, is als een 
jongere in onze gemeente graag een huurplek wil krijgen, dan kunnen ze dat heel snel krijgen als ze 
dat willen. Ik dacht misschien is het individu bepaald. Ik wil niet op incidenten afgaan. 
 
Wethouder De Witte: Volgens mij kent u net zo goed de doelgroep jongeren als wij deze kennen. Ze 
zijn vrij dynamiek in de vraag die ze hebben. Ook vrij flexibel in de manier waarop zij hun woonwensen 
invullen. Wat ik vaak zie is dat het niet zo zeer te maken heeft met de kwantiteit, het aanbod van 
huurwoningen, maar meer met de kwaliteit. Dat men het aanbod van de Woningstichting niet 
voldoende vindt in prijsklasse en hetgeen er wordt aangeboden. Nu zien we bij de Woningstichting dat 
er een stuk of acht, negen concreet gegadigden zijn, om daar in mee te denken en te doen. En ook 
bereid zijn om een handtekening te zetten voor de komende vijf jaar huur. Dat zijn voor ons de 
indicatoren waarmee we sturen. Daarnaast zien we ook dat er in sommige kernen er een 
waarschijnlijke huurvraag was. Maar op het moment dat we dat agressief benaderen, op een positieve 
manier, samen met de Woningstichting, zie je dat de huurvraag heel snel verdwijnt omdat men wel 
roept maar op het moment dat er concreet iets moet gaan komen men niet thuis geeft. Dat is eigenlijk 
de dynamiek. Over aantallen praten blijft altijd moeilijk. 
 
De heer Hannink: Deze keer geen vraag maar een oproep. De oproep is gestoeld op mensen die zich 
daarover hebben beklaagd. We hebben het vanavond al veel over de bouw gehad. Deze keer gaat 
het er weer over. Dan gaat het juist om de onbebouwde percelen. Die liggen er soms een beetje 
haveloos bij. Dat vinden omwonenden toch wat vervelend. Eigenlijk is de oproep om daar aandacht 
aan te besteden zodat het in ieder geval netjes onderhouden en bijgehouden wordt. Dan wel dat je het 
iemand in bruikleen doet die het dan netjes houdt. Dat was mijn oproep naar u toe. 
 
Wethouder Volmerink: Kunt u iets specifieker zijn. Praat u over niet verkochte nieuwbouwkavels in 
bepaalde dorpen? 
 
De heer Hannink: Volledig juist.  
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Wethouder Volmerink: Dat is afhankelijk. Want in niet alle dorpen is het gemeentegrond. Misschien is 
het handig dat u na de vergadering even komt met specifieke gevallen.  
 
De heer Hannink: Deze gaat over Fleringen, dat is toch wel gemeentegrond? 
 
Wethouder Volmerink: Ja, maar volgens mij is daar alles verkocht en de rest is weiland.  
 
De heer Hannink: Dat zou heel raar wezen.  
 
De heer Booijink: In de proclamatie van de Spekscheeters in Vasse staat genoemd dat er eventueel 
coniferen zouden worden geplaatst op een leegstaand bouwterrein. Daar kan misschien naar worden 
verwezen.  
 
De heer Hannink: Ik citeer niet uit een carnavalsstuk.  
 
De voorzitter: Ik stel voor dat u straks inderdaad na afloop van de vergadering over het concrete geval 
contact opneemt. 
 
De heer Hannink: Dit gaat over serieuze zaken. Bij het carnaval is het wat minder. 
 
De voorzitter: Bij carnaval worden juist serieuze zaken op een buitengewoon ludieke wijze aan de 
kaak gesteld. Dat was het?  
 
Mevrouw Kemperink: Een punt van aandacht. Ik heb nu een paar keer gehoord dat stukken die ter 
inzage liggen toch niet ter inzage liggen of dat mensen de stukken niet kunnen vinden of dat ze er 
gewoon niet zijn. Ik weet dat het een tijd geleden speelde. Redelijk recent weer. Het is een beetje de 
oproep om daar toch zorgvuldig mee om te gaan.  
 
De voorzitter: Ook daarvoor geldt dat op het moment dat u daar signalen van hebt wil ik graag zo 
concreet mogelijk weten hoe of wat. Want dit zegt me niets. Als ik er navraag naar doe dan weet 
niemand waar het over gaat. 
 
Mevrouw Kemperink: Ik kan met een concreet voorbeeld komen van een afgestempelde datum, dat 
stond in de krant en het stuk pas later binnen was gekomen terwijl het eigenlijk al ter inzage moest 
liggen volgens de krant. Daar is wel een concreet voorbeeld van en kan  ik mee komen. Maar het is 
een puntje van aandacht. 
 
De voorzitter: Als u me dat straks even meldt kunnen we dat nagaan. Dat was uw vraag. 
 
Agendapunt 15: Sluiting 

De voorzitter: Dan verzoek ik u om met mij te gaan staan voor het lezen van het sluitgebed. De 
vergadering is gesloten.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van 22 februari 2016 
 
de raadsgriffier de voorzitter 

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


