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Gewijzigd vastgesteld: wijziging op pag. 14 en 18  
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 
gehouden op maandag 18 april 2016, aanvang 19.30 uur, in de raadszaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen. 
 

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

Op uitnodiging van 
de raad aanwezig: 

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

Afwezig:  

 
Agendapunt 1: Opening 

De voorzitter: Dames en heren, mag ik u uitnodigen om met mij te gaan staan voor het lezen van het 
openingsgebed?  
De vergadering is geopend. De raad is voltallig aanwezig. Dit is belangrijk in verband met de 
eventuele stemmingen straks.  
 
Agendapunt 2: Vaststellen agenda 

De voorzitter: Vaststellen van de agenda. Er is een motie behoud penitentiaire inrichting De 
Karelskamp in Almelo binnengekomen. Ik stel voor dat we die toevoegen voor de rondvraag als 
agendapunt 10a. Verder zijn er drie vragen binnengekomen voor het vragenuurtje. Tijdig en op de 
juiste wijze. Die zullen straks in het vragenuurtje behandeld worden. Ik heb begrepen dat er een 
wijziging is ten aanzien van de hamerstukken. 
 
De heer Busscher: Voorzitter, bij agendapunt 10 Mijn Dorp 2030 wordt het toch een bespreekstuk. 
 
De voorzitter: Iedereen verder akkoord. Aldus besloten.  
 
Agendapunt 3: Mededelingen 

De voorzitter: Dan zijn we toe aan de mededelingen. Zijn er van uw kant mededelingen? Geen. 
 
Agendapunt 4: Vragenuurtje 

De voorzitter: De drie vragen en de eerste vraag is binnengekomen vanuit het CDA. Deze wordt 
ingebracht door de heer Olde Hampsink. 
 
De heer Olde Hampsink: Dank u wel voorzitter.  
 
Onderwerp: Goedkope huurwoningen voor jongeren 
 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 18 april 2016  
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 
Wij horen verontrustende berichten van jongeren over het tekort aan goedkope huurwoningen in het 
dorp Tubbergen. De geplande bouw door de woningstichting op de locatie Oranjestraat laat op zich 
wachten door strubbelingen tussen de aannemer en de architect, aldus de woningstichting. 
Hierdoor ontstaat er veel onduidelijkheid bij de jongeren. 
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Het gevolg kan zijn dat de jongeren op zoek gaan naar alternatieven in omringende steden c.q. 
steden. 
Het CDA vindt het belangrijk om adequate woonvoorzieningen te hebben voor alle doelgroepen en 
dus ook voor de jongeren. 
 
Onze vraag luidt: 
Is de wethouder op de hoogte van de stagnatie van de bouw aan de Oranjestraat? En zo ja, kunt u 
een tijdspad aangeven over de geplande bouw? 
 
De voorzitter: Dank u wel, gaat uw gang. 
 
Wethouder Volmerink: Ik heb ook begrepen dat, zoals u het netjes noemt, er wat strubbelingen zijn. 
Dat vergt wel enkele maanden vertraging. Ik heb begrepen dat ze nu opnieuw voortvarend aan de 
slag gaan. Ze hebben mij beloofd dat voor de zomervakantie de plannen hier worden ingediend. 
Daarmee gaan we als gemeente voortvarend aan het werk. Hopelijk zou eind van het jaar alles rond 
kunnen zijn. Maar, we zijn wel afhankelijk van wanneer alles precies wordt ingediend. Ik heb begrepen 
dat er keihard aan wordt gewerkt. De woningstichting blijft nog steeds gaan voor de bouw van vijftien 
appartementen voor het goedkope huursegment van rond de € 500,00 met een oppervlakte van rond 
de 50 m² of 60m². Daar tussenin. Dat blijft gewoon staan. Ze pakken het voortvarend op en voor wat 
betreft de communicatie naar de jongeren ga ik ervan uit dat de woningstichting dat zelf gaat doen 
want ze hebben er ook belang bij. Maar ik kan ze er nog even op attenderen want ik begrijp dat u daar 
zorgen om heeft. Dus ik hoop dat hierbij uw vragen zijn beantwoord.  
 
De heer Olde Hampsink: Oké, vooral de communicatie naar jongeren vind ik op dit punt belangrijk. Dat 
moet goed gebeuren.  
 
De voorzitter: Mijnheer Busscher. 
 
De heer Busscher: Voorzitter mag ik hier nog een vraag richting de portefeuillehouder over stellen? 
 
De voorzitter: Jazeker.  
 
De heer Busscher: Zoals het er nu naar uitziet zullen er woningen komen die twintig jaar meegaan.  
 
Wethouder Volmerink: Het was eerst de bedoeling om daar inderdaad voor twintig jaar iets neer te 
zetten. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Dat is afhankelijk van de plannen die ze nu maken. Dus die 
kans is aanwezig maar het is juist bedoeld voor jongeren uit de gemeente Tubbergen. Dat is eigenlijk 
wel de doelgroep waar ze specifiek voor willen bouwen. Maar of het voor twintig of veertig jaar is? Het 
is ook aan de woningstichting zelf maar ze willen eigenlijk dit jaar vlot aan de gang, dat is het 
allerbelangrijkste.  
 
De heer Busscher: Is het dan niet handig dat er woningen worden gebouwd voor veertig jaar. In 
veertig jaar afschrijven. Als er nu voor twintig jaar woningen worden gebouwd met een huurbedrag 
van € 500,00 per maand, als je dat uitsmeert over veertig jaar, de bouwkosten zijn iets hoger 
misschien, dan kunnen de jongeren misschien goedkoper huren.  
 
Wethouder Volmerink: Volgens mij moeten we dit wel specifiek laten bij de rol waar het hoort en dat is 
de woningstichting. Maar het is wel een gedachtegang. Twintig of veertig jaar. Ze kijken ook heel 
nadrukkelijk naar de huurprijs, die moet zo goedkoop mogelijk zijn. De beide opties zijn nadrukkelijk 
onderzocht. Maar het hoort wel bij de woningstichting te liggen voor de eigen businesscase. 
 
Mevrouw Kemperink: Kan ik aansluitend hierop een vraag stellen? De verwachting is dat er vijftien 
appartementen worden gebouwd. We zijn heel blij met de woningen voor jongeren. We vragen ons 
wel af hoeveel jongerenwoningen er nog gebouwd kunnen worden. Hoeveel woningen mogen er nog 
worden gebouwd de komende jaren? Dat cijfer hebben wij niet meer helder. Wij zijn wel benieuwd 
hoeveel van het aantal nog te bouwen woningen voor jongeren eventueel gereserveerd zouden 
kunnen worden. 
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Wethouder Volmerink: Dan wordt u binnenkort op uw wenken bediend. De gemeentelijke woonvisie 
dat een doorkijkje geeft naar juist doelgroepen, die komt binnenkort naar u toe. Ik ga ervan uit dat 
deze in juni a.s. in de raad komt. Vandaaruit kunnen we het doorvertalen naar aantallen, naar de juiste 
doelgroep toe. De gemeentelijke woonvisie en de verdieping daarop, dat geeft juist aan wat u vraagt.  
 
Mevrouw Kemperink: Wat is het totaal nu? Kunt u dat zeggen? Hoeveel woningen mogen er gebouwd 
worden de komende jaren, in totaal? Ik hoor zoveel bouwplannen, ik ben even het overzicht en het 
aantal kwijt van de woningen die gebouwd mogen worden. Dat inderdaad, hoeveel woningen kunnen 
dan voor jongeren gebouwd worden? 
 
Wethouder Volmerink: Dat varieert. We streven nu rond de 500 voor de komende tien jaar maar dat 
varieert, afhankelijk van de Primos getallen. Die aantallen die kunnen volgend jaar, of over twee jaar 
ook weer licht veranderen. Afhankelijk van de prognose van de huishoudens. Om de twee jaar wordt 
er een soort ijkpunt uitgezet. Dat kan inderdaad variëren in aantal. De kunst is om dat op de goede 
manier weg te zetten naar de dorpen op zich maar ook binnen de dorpen op de juiste doelgroepen. 
Dat moet doorvertaald zijn in de gemeentelijke woonvisie. Met de wijsheid van nu. Maar dat kan over 
een half jaar weer veranderd zijn.  
 
De voorzitter: Ik wil eigenlijk dit puntje afronden tenzij het nog echt gaat over de vraag van de heer 
Olde Hampsink. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ik heb nog een heel dringende vraag aan wethouder Volmerink. Vindt u 
€ 500,00 voor 50m² eigenlijk goedkoop voor de gemeente Tubbergen?  
 
Wethouder Volmerink: Wat ik vind? Volgens mij hebben jongeren zelf aangeven in welke prijsklasse 
ze zoeken inclusief gas, water en licht. Daar zit natuurlijk ook nog wel een paar tientjes verschil in. Er 
is heel nadrukkelijk met de marktpartij, de woningstichting, gezocht wat is de wens vanuit de jongeren. 
Wat is ongeveer de onderkant aan prijs en ik zeg net: het is een richtprijs. Het kan best zo zijn dat met 
het bouwen, als het voor twintig jaar is, dat het misschien goedkoper kan. Heel nadrukkelijk, het is aan 
de woningstichting zelf. Voor hetzelfde geld is het € 50,00 goedkoper. Maar we hebben het over een 
richt huurpijs. Dus exacte bedragen zijn afhankelijk van hun eigen businesscase om het zo maar te 
zeggen.  
 
De voorzitter: Ja, dan rond ik dit punt nu af en ga ik door naar de tweede vraag van GB/VVD. 
Mevrouw Bekhuis. 
 
Mevrouw Bekhuis: Ja, dank je wel voorzitter.  
 
Onderwerp: Burgerinitiatief Noaberploeg Erve Kampboer 
 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 18 april 2016  
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 

Onlangs heeft de fractie Gemeentebelangen/VVD een werkbezoek gebracht aan 

"noaberploeg" Erve Kampboer in Geesteren. Deze ploeg helpt het Kultuurhuis, na de 

aanleg van het nieuwe Noaberplein, met allerlei (onderhouds) werkzaamheden, waarmee 

zij het bestuur en vrijwilligers ontlasten. 

 
Woekerend onkruid, groen, takken en bloeisel op de pleinen zet in hun beleving een 

verpaupering van het plein in gang. Onderhoudsniveau 3 is voor hen geen optie. Door 

werkzaamheden uit te voeren die anders worden uitbesteed aan derden, ondersteunen zij 

Erve Kampboer zo ook in financiële zin. 

 
In oktober 2014 zijn zorgvuldig gesprekken opgestart om het complete Noaberplein in 

onderhoud te nemen. Na meer dan een jaar werd een definitief contract opgesteld, wat 

inhield het complete onderhoud van het totale Noaberplein tot zichtlocatie, dat rechtdoet 

aan het woord Kultuurplein, TIP (Toeristisch Informatie Punt), burgerparticipatie, visie op 
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Mijn Dorp 2030 en de mogelijkheid om het Kultuurhuis Erve Kampboer te verduurzamen; 

tevens een meer financiële stabiele basis voor Erve Kampboer. 

 
Na veelvuldig aandringen werd na 2 jaar duidelijk, en is bij monde van de verantwoordelijke 

portefeuillehouder op 17 maart 2016 meegedeeld dat de gemeente op geen enkele wijze de 

werkzaamheden financieel wenst te ondersteunen. De noaberploeg, ervaart dit als het einde 

van een burgerinitiatief. Voor de fractie van Gemeentebelangen/VVD is dit een reden om deze 

afhandeling vandaag aan de orde te stellen en hier de volgende vragen over te stellen.  

 
1. Komt de door de fractie Gemeentebelangen/VVD geschetste situatie met de 

beleving van het college overeen? 
2. Kunt u aangeven waarom dit burgerinitiatief niet positief is gehonoreerd? 

3. Een voorbereiding van 2 jaar om tot een contract te komen, waarbij diverse 

tekeningen en concepten zijn uitgewerkt, en vele overleggen door ambtenaren en 
bestuur zijn gevoerd, heeft naar de mening van de fractie GB/VVD verwachtingen 

geschept. Hoe kunt u uitleggen dat het college het proces na 2 jaar van 
onderhandelingen dit op deze wijze afsluit? 

 
De heer Stamsnieder: Voorzitter, mag ik hier nog even op reageren? Ook het CDA heeft een bezoek 
gebracht aan het Noaberplein en gesprekken gevoerd met de mensen die daar bijzonder actief zijn. 
We hebben inmiddels ook deze vragen doorgespeeld aan de wethouder. Ik ben heel erg benieuwd 
hoe ver de stand van zaken is. Aan de andere kant moeten we ook rekening houden met de Soweco. 
Die voert ook werkzaamheden uit en krijgen we dan geen verdringing van werk wordt voor Soweco. 
Maar misschien zijn er ook andere oplossingen voor. Aan de andere kant zouden we ook moeten 
kijken, net als wij toen de uitleg hebben gehad in Fleringen over Mijn Dorp 2030. Dan zouden we eens 
moeten kijken of wij meer aan de burgers kunnen overlaten dan nu door de gemeente of andere 
instanties gebeurt en dat neer te leggen bij de burgers. Dat zou ook mooi passen bij Mijn Dorp 2030. 
Zou het college ook eens willen kijken wat wij nog meer zouden kunnen overdragen aan de burgers.  
 
Mevrouw Kemperink: Voorzitter, ook wij hebben daar een vraag over. Wij zaten ook al een beetje in 
de oplossingsrichting te denken. We vroegen ons af of het niet mogelijk was of dit onder Mijn Dorp 
2030 of het geld dat sommige partijen daar voor willen reserveren, of dat niet gebruik kan worden om 
te laten zien dat dit een initiatief is dat goed zou kunnen passen onder Mijn Dorp 2030. Dit is op zich 
een heel mooi initiatief. Dan kun je misschien toch een financiële bijdrage leveren onder Mijn Dorp 
2030 als voorbeeld voor andere kernen en dorpen.  
 
Mevrouw Bekhuis: Mag ik er op reageren op mijnheer Stamsnieder en mevrouw Kemperink. Volgens 
mij sluit het wel een beetje aan bij mijn inleiding. Vooral het stukje burgerparticipatie. Ik beluister nu al 
dat wij dit allemaal toejuichen. Dat past ook denk ik in het verhaal Mjin Dorp 2030. De opmerking van 
de heer Stamsnieder over Soweco. Ik weet de exacte invulling niet maar ik denk dat Soweco qua uren 
ook nog een heel stuk krijgt bij het plan Hutten. Het is niet onze bedoeling om dat te gaan verdringen 
of om daar gekke dingen uit te halen. Maar dat zou de wethouder misschien kunnen beantwoorden.  
 
De heer Stamsnieder: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb dat alleen onder de aandacht willen 
brengen en misschien kunnen we daar in wisselen of veranderen. Ook naar de toekomst toe zou dat 
misschien ook voor andere kernen kunnen gelden. Maar dan moeten we wel kijken hoe we met de 
Soweco om moeten gaan omdat we ook deze mensen aan het werk moeten houden.  
 
De voorzitter: Als u nog even doorgaat hebt u de oplossing gevonden. 
 
Wethouder Volmerink: Even een aantal feiten en dan wil ik u even meenemen in de dingen die 
gezegd zijn. In mei 2015 zijn de eerste gesprekken gevoerd over het onderhoud Erve Kampboer. Het 
contact is enkele maanden geleden pas in het college geweest. Ik heb inderdaad ook gesproken met 
de vrijwilligersgroep. Uiteindelijk vraag de vrijwilligersgroep het volgende: ze willen geen SW's aan het 
werk hebben op Erve Kampboer. Het werk wordt gedaan door de eigen vrijwilligers tot niveau hotspot 
vanuit IBOR, om het zo maar te zeggen. En ze willen hiervoor geld hebben en dat geld is uiteindelijk 
indirect bedoeld voor de stichting Erve Kampboer. Nu wil ik u meenemen. Ik ben ook blij met de 
burgerparticipatie. We zijn ook blij met de initiatieven, natuurlijk. Het komt van onderuit. Ook daar 
verschillen wij denk ik dus niet van mening. Ik dat een stukje Mijn Dorp gedachte? Ja. Als je praat over 
het participatiedeel dan praat je inderdaad over de Mijn Dorp 2030-gedachte. Ja, ook binnen de 
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openbare ruimte, zoals we dat nu besteed hebben willen we daar heel graag aan meewerken. Dat is 
het probleem dus ook niet aan dit soort initiatieven. Maar, we hebben ook altijd tegen elkaar gezegd: 
het huidige beleid met het huidige tienjarig bestek dat 1 januari 2017 met Soweco afloopt, hebben wij 
ook een principe uitspraak gedaan: openbare ruimte in het groen werken blijft voor onze SW dus 
Soweco. Dat is een principe uitspraak geweest. Wat doen we ondertussen wel? We hebben ook 
andere initiateven lopen waar we niet met geld over de brug komen maar waar wel kleine 
kwaliteitslagen door de straat of wijk zelf worden gemaakt. Daar kunnen we ook iets extra's in 
betekenen. Of in arbeid of misschien in zwaardere beplanting. Maar dat zijn maar hele kleine strookjes 
grond. Maar de raad. Nu vraag ik aan jullie het volgende. Zijn jullie bereid om af te wijken van het 
beleid dat er nu licht. Moet alle opruw werk naar Soweco? We hebben straks een ander contract. Mag 
ik binnen Soweco bestek zoeken naar de ruimte die er misschien is voor dit soort burgerinitiatieven? 
En bent u bereid om een X-bedrag, we gaan het straks hebben over de grootte, uit het Soweco bestek 
te halen en beschikbaar te stellen voor dit soort burgerinitiatieven. Maar dan moet je het volgens mij 
breder trekken, ook andere dorpen moeten wel kleinschalig blijven want anders wordt het te groot en 
dan gaat het misschien wel ten kosten van SW. En ook binnen de bebouwde kom. Ik wil daar graag 
uw antwoord op hebben want dan kan ik dat eventueel meenemen morgen naar het college. Dan 
kunnen we het binnen het college over hebben. Dan kunnen we vandaar uit ook verder gaan kijken, 
hoe we hier verder mee moeten. Moet ik een voorstel maken dat hier een beetje op duidt. Ik kan me 
voorstellen dat we eventueel vervroegt teruggaan naar de kern Geesteren over dit punt. Dat zal ik 
even van u willen horen.  
 
Mevrouw Bekhuis: Ik denk dat we om te beginnen sowieso niet van Soweco iets moeten afhalen. 
Volgens mij was dat net ook wel duidelijk. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar een voorstel richting 
Geesteren in deze lijkt me toch wel het minste op dit moment.  
 
Wethouder Volmerink: Ja maar ik had het breder. Dan wil ik het breder uitzetten naar meerdere 
dorpen. Dan moet je breder aanvliegen waar Geesteren een onderdeel van is.  
 
Mevrouw Bekhuis: Dat is prima.  
 
De heer Busscher: Voorzitter, de gesprekken die er zijn gevoerd in mei 2015 met een goed voorbeeld, 
zoals de wethouder ook zegt, in Geesteren dient een vervolg te krijgen. In andere kernen liggen ook 
plannen waar mensen, met name burgerparticipatie, graag gebruik van willen maken. Dat is ook wat 
we willen doen. Als ons dat wat kan opleveren dan moeten we daar eigenlijk ook positief in zijn. Ik zou 
ook de wethouder willen vragen met een goed voorstel te komen. Ik weet, we zitten bij Soweco en dat 
moeten we goed in de gaten houden. Misschien is uitbreiding van areaal, dat net ook werd genoemd 
door mevrouw Bekhuis, een mogelijkheid. Dan zien we graag een voorstel tegemoet.  
 
Mevrouw Kemperink: We begrijpen wel dat er rekening gehouden moet worden met Soweco. We 
vinden echter ook dat Mijn Dorp 2030 is ingezet. Dit is bij uitstek iets dat burgers zelf kunnen doen en 
dat ze dus ook heel actief doen. Dan vinden wij het wel heel raar dat je daar geen vervolg aan zou 
kunnen geven. Omdat het juist iets is dat bij uitstek burgerparticipatie is. Wij zouden een voorstel 
graag tegemoet zien. 
 
Mijnheer Wessels: Ik ben het natuurlijk eens met het verhaal dat er een voorstel komt van de 
wethouder. Het verbaast me alleen dat een wethouder al twee jaar lang in gesprek is en dat het toen 
niet gelukt is en dat er nu ineens een voorstel komt. Maar ik ben blij met het voorstel, dank u wel. 
 
De voorzitter: Ik zie de wethouder nee schudden.  
 
Wethouder Volmerink: Ja, er is wat discussie over de tijd maar volgens mij heeft het eerste gesprek 
pas in mei 2015 plaatsgevonden. Maar dat is allemaal detail. Het gaat er om of we dit naar een hoger 
plan willen brengen ja of nee. Volgens mij moet dat het uitgangspunt zijn. De boodschap is helder. Ik 
heb ook voorgesteld dat het niet ten koste moet gaan van SW-handjes. We gaan kijken waar de 
ruimte zit. Het moet wel een afgebakend iets zijn dat ook voor meerdere kernen uitrolbaar is. Dan 
doen we denk ik het volste recht ook aan burgerinitiatief en burgerparticipatie. Dat is ook iets dat we 
juist binnen de openbare ruimte naar een plus willen brengen. Ik neem het morgen mee naar het 
college, we gaan het er over hebben en dan wordt het teruggekoppeld richting raad c.q. commissie. 
Akkoord? 
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De heer Stamsnieder: Ja, al zou het in mei vorig jaar begonnen zijn, als een gemeente met allerlei 
dingen een jaar moet praten en dergelijke, dat vind ik veel te lang. Als burgers initiatieven hebben dan 
moet er ook snel een antwoord zijn. Je laat wel mensen een jaar zwemmen. Het zijn allemaal 
vrijwilligers. Nu wil ik ook graag horen wanneer we dit voorstel te zien krijgen. Als dat weer ik weet niet 
hoe lang gaat duren dan gaan mensen afhaken en dat moeten we niet hebben.  
 
Wethouder Volmerink: Nee, ik snap het wel. Richting Geesteren totaal moeten ze verder gaan. Het 
contract is iets van de laatste maanden. Het gesprek met elkaar over welk niveau het moet hebben 
dat is vanaf mei 2015 opgestart. We moeten niet afdwalen in gekriegel en hoe lang is het nu geleden. 
We moeten u vooruit gaan kijken. Ik zal proberen voor de zomervakantie toch met een voorbeeld 
richting jullie te komen.  
 
De heer Stamsnieder: Voor 1 juli a.s.? Is dat de afspraak? 
 
Wethouder Volmerink: Volgens mij is dat ook de laatste voor de commissie, anders kan het niet voor 
de zomervakantie.  
 
Mevrouw Bekhuis: Het zou inderdaad heel fijn zijn als het op korte termijn kan want er gebeurt nu 
niets. De buren doen nu niets meer aan het onderhoud.  
 
Wethouder Volmerink: Onderhoud is altijd nog Soweco niveau C. Dat blijft staan. 
 
Mevrouw Bekhuis: Nou, prima. 
 
De heer Stamsnieder: Voor die plek is het juist de bedoeling dat er veel activiteiten plaatsvinden. Dan 
hoort het er perfect uit te zien. Maar anders nodigt dat niet uit. 
 
De voorzitter: Met alle respect, uw raad heeft zelf vastgesteld dat het niet een toplocatie is. Als u dat 
wilt veranderen dan is het heel simpel. Maar dan gaat het alsnog naar Soweco en zal het beleid 
gewijzigd moeten worden. Dat is dus wat de wethouder voorstelt. 
 
Mevrouw Bekhuis: Ik denk dat we nu gewoon het voorstel van de wethouder moeten afwachten. Dat is 
het beste. 
 
De voorzitter: Ja? Goed. De toezegging is gedaan, het komt terug. Dan de derde vraag van de PvdA, 
de heer Wessels, die zal deze keer namens de PvdA spreken.  
 
De heer Wessels: Ik heb de laatste zin niet helemaal gehoord. 
 
De voorzitter: Het komt in de notulen.  
 
De heer Wessels: Oké, dan lees ik het na.  
 
Onderwerp: Bibliotheken 
 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 18 april 2016  
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 
In december 2014 is de overgrote meerderheid van de Tubbergse gemeenteraad akkoord gegaan met 
een bezuiniging op de bibliotheken. De PvdA-fractie ging niet akkoord, omdat men vreesde dat dit 
concreet zou leiden tot de sluiting van de vestigingen in Albergen en Geesteren. De andere partijen, 
CDA, GBNVD en DC dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen... 
In december 2015 meldde wethouder De Witte in een raadsbrief dat de ingezette ombuiging alleen 
maar mogelijk was door de sluiting van twee vestigingen en dat er zou worden gekozen voor 
schoolbibliotheken als alternatief (presentatie Frank Droste).  
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De PvdA-fractie verzette zich tegen dit voorstel en diende tijdens het raadsperspectief van maart 2016 
een beleidsambitie in, waarin men voorstelde om de sluiting van de bibliotheken voorlopig uit te stellen 
totdat de bevolking zelf zich er over zou kunnen uitspreken in het kader van Mijn Dorp 2030. 
Helaas werd ook deze ambitie weggestemd door de coalitiepartijen. Bij monde van het CDA werd 
verklaard dat de sluiting van beide vestigingen helemaal nog niet aan de orde was. 
 
De PvdA fractie heeft op grond van bovenstaande gang van zaken de volgende concrete vraag aan 
de wethouder: Gaan de vestigingen van Albergen en Geesteren definitief sluiten of niet? 
(M.a.w. moeten we de raadsbrief van december 2015 geloven, waarin de wethouder zegt dat de 
ombuigingen alleen maar mogelijk zijn door de sluiting van twee vestigingen, óf heeft het CDA bij 
monde van de heer Stamsnieder gelijk als hij zegt dat de sluiting helemaal niet aan de orde is). 
Een vraag, ik heb de wethouder al gezegd, ik ben met een woord al tevreden.  
 
Wethouder De Witte: Ik heb al aangegeven dat ik mijn best zou doen om een kort antwoord te geven 
maar dat gaat in dezen niet lukken omdat ik een tegenvraag heb. Wat bedoelt u precies met 
vestigingen? Hebt u het dan over de vestiging op zich, de stenen in Geesteren en in Albergen of praat 
u over de functie? Als we het hebben over de vestiging dan bestaat de kans dat deze dicht gaat. Als 
we het hebben over de functie dan zeg ik keihard nee. Want de gesprekken die we voeren met 
Dorpsbelang, Chiec,  de TOf, die gaan vooral voor het in stand houden van de functie. Sterker nog, in 
het versterken van de functie met de bibliotheek op school. Dat in het kort. 
 
De heer Wessels: Dan interpreteer ik het antwoord als de vestigingen gaan dicht.  
 
Wethouder De Witte: We zijn momenteel, zoals ik al aangaf, in gesprek met de partijen die het 
aangaan. Daaruit merken we dat we het proces ten opzichte van de samenleving, datgene dat we in 
het Mijn Dorp 2030-proces proberen te bereiken, onvoldoende hebben gedaan. We hebben de 
samenleving te weinig betrokken. Dat erken ik. We zijn daarbij nog volledig in gesprek. We zijn aan 
het kijken hoe we de vestigingen in Geesteren en Albergen, naast dat ze nu al een sterke 
maatschappelijke functie hebben, die maatschappelijke functie kunnen laten behouden. We zien in 
Geesteren bijvoorbeeld dat daar ook enkele ondernemersinitiatieven zijn die in commercieel concept 
proberen te koppelen aan de maatschappelijke functie die de bibliotheken hebben. Dat vind ik best 
toekomstbestendig. We zijn er nog niet in zijn geheel uit maar die gesprekken zijn wel gaande. Daarbij 
zie je in Albergen heel erg duidelijk aanwezig dat de school Kadoes, mede door leegstand maar mede 
ook door een hele duidelijke opvatting van wat een bibliotheek kan beteken op school, heel erg bezig 
is om die functie binnen school te halen en zo de functies te versterken en te combineren. Ja, 
vestiging ja of nee, dicht. Daar kan ik nu nog geen eenduidig antwoord op geven. Maar volgens mij is 
het duidelijk en volgens mij is dat ook Mjin Dorp 2030-principe, is dat we vooral gaan nadenken over 
hoe we functies behouden en versterken en iets minder nadenken over hoe we stenen in stand 
houden. U weet ook, dat hebben we hier vaker al in de raad bediscussieerd, dat we ten aanzien van 
het maatschappelijk vastgoedprobleem, volgens mij heeft de discussie over kerken vanmorgen in de 
krant ook weer het een en ander naar voren gebracht, nog forse opgaven hebben. Daar moeten we 
ook gewoon mee aan de slag. Ik kan u daar geen eenduidig antwoord op geven. Hoe graag ik ook zou 
willen.  
 
De heer Wessels: Een laatste reactie: Ik interpreteer het verhaal nog nog steeds als de vestigingen 
gaan sluiten. U hebt het er over dat u in constructief gesprek bent met partijen. De dorpsraad van 
Geesteren gaf in de krant dat het een giga slechte start is van Mijn Dorp 2030.  
 
Wethouder De Witte: Een giga slechte start van Mijn Dorp 2030, dat kan ik niet beamen. Want ik denk 
dat wij goed begonnen zijn in alle kernen. We hebben heel duidelijk gewerkt aan het urgentiebesef en 
ook aan het acceptatieproces dat er ontwikkelingen op ons af komen die we niet een twee drie in 
stand kunnen houden. Ik geef toe, dat is ook de verkeerde volgorde die we hebben gehanteerd. Ik 
was van plan om eerst de commissie Samenlevering en Bestuur bij te praten in onze gedachtegang. 
Dan een brede dialoog te starten in de samenleving. Dat heeft niet goed uitgepakt. Daarom erken ik 
ook dat het niet op de juiste manier is gegaan. Maar een giga slechte start? Ik denk dat als je kijkt 
naar hetgeen dat we nu in Geesteren al gedaan hebben middels een stuurgroep. De diverse sessies 
die we gehad hebben en de discussie die er op de jaarvergadering is geweest, dan betwijfel ik of het 
een giga slechte start is. Zo zie ik hem niet.  
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De heer Wessels: We kunnen nog wel even een tijdje zo doorgaan maar volgens mij hebben we alles 
wel gezegd. 
 
Mevrouw Kemperink: Ik heb er een vraag over. Wat voor ons niet helemaal transparant is, de 
bibliotheek kan niet onder Mijn Dorp 2030 vallen en vervolgens het fietspad Manderveen dat werd in 
een keer onder Mijn Dorp 2030 geschoven. Het is voor ons niet helemaal duidelijk wat er nu precies 
onder valt en waarom zou de bibliotheek dan niet onder Mijn Dorp 2030 kunnen vallen? 
 
Wethouder De Witte: In de beantwoording op de discussie ten aanzien van het raadsperspectief waar 
ik zelf niet bij aanwezig ben en het programmajournaal, leggen we heel duidelijk de link met de 
discussie die we nu voeren in Geesteren over Mijn Dorp 2030. Dus de bibliotheek als functie, als 
toekomstige functie, speelt wel degelijk een rol. Alleen, we hebben ook met elkaar afgesproken dat we 
per 1 januari 2017 een taakstelling realiseren. Die taakstelling is grotendeels gebaseerd op personele 
consequenties. Die wordt met name gehaald in de wijziging in personele kosten. Die discussie wordt 
wel gevoerd in Mijn Dorp 2030 maar krijgt een andere vorm dan die andere discussies voeren. We 
hebben het wel degelijk gevoerd.  
 
Mevrouw Kemperink: Bij de beleidsambitie van de PvdA werd gevraagd of het onder Mijn Dorp 2030 
kon vallen en toen was het antwoord: Nee.  
 
De heer Wessels: Als ik even aan mag vullen, dat was niet het antwoord van het college maar de 
andere twee grote partijen die hier zitten waren er op tegen.  
 
De voorzitter Misschien ook even het onderscheid maken tussen structurele kosten en incidentele 
kosten. Vanuit Mijn Dorp kun je natuurlijk geen structurele kosten daaruit vergoeden want de post is 
eindig. Want dat heeft ook betrekking op het vorige agendapunt. Dat is wel iets dat we goed in 
gedachten moeten houden. 
 
Wethouder De Witte: Ik was helaas niet aanwezig tijdens het raadsperspectief. Ik gebruik het ook niet 
als excuus, absoluut niet. Maar als ik toentertijd daar aanwezig was geweest dan had ik daar heel snel 
een balans in kunnen vinden en natuurlijk wordt die discussie ook in Mijn Dorp 2030 gevoerd. Sterker 
nog, we hebben bijna dagelijks contract met het Dorpsbelang Geesteren en de stuurgroep over de 
vervolgstappen. We doen volgende week een voorstel hoe we de discussie vlot kunnen trekken en 
hoe we ook commerciële concepten, bestaande initiatieven vanuit lokale ondernemers daar in kunnen 
betrekken.  
 
De heer Wessels: Dan betreur ik toch wel erg dat u op die avond niet aanwezig was. U had hele 
goede redenen, daar hebben we het niet over. Anders had ik misschien ook eens een beleidsambitie 
binnengehaald. 
 
Wethouder De Witte: Het is niet zo zeer om de vragen en dat kan volgens mij het volledige college 
beamen. Het helpt dat, als je er niet bij bent na de tijd, je ook de notulen leest van zo een 
raadsperspectief. Daarin zie ik gewoon dat de kern van de discussie ook in Mijn Dorp 2030 hoort. 
Maar, aan de andere kant moeten we ons ook gewoon focussen op datgene wat we met elkaar 
hebben afgesproken. Dat is die taakstelling. Daar zoek ik een gezonde balans in. Ik hoop dat u dat 
gerust stelt mijnheer Wessels. 
 
De voorzitter: Ik rond dit punt af.  
 
Agendapunt 5: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 14 maart 2016 

De voorzitter: Dan komen we nu toe bij agendapunt 5, het vaststellen van de notulen van de openbare 
vergadering. Wenst iemand daar correcties op? Niemand, dan stellen we hem vast. Naar aanleiding 
van? 
 
Wethouder Vleerbos: Bij de rondvraag is door mevrouw Aalderink gevraagd hoe het er voorstaat met 
TSN. Ik kan u melden dat aanvullend op het antwoord dat ik toen heb gegeven alle totaal 
Noaberkracht breed 405 cliënten een nieuwe basis hebben gevonden. Ze zijn dus allemaal verhuisd 
naar een nieuwe zorgaanbieder. Dat is ook al afgerond. Een enorme pluk werk en complimenten aan 
ons ambtelijk apparaat. Dat hebben ze voortreffelijk en snel gedaan.  
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Agendapunt 6: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 21 maart 2016 

De voorzitter: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 21 maart 2016. Wenst 
iemand daar correcties op. Niemand, dan is deze vastgesteld. Naar aanleiding van? 
 
Wethouder Vleerbos: Daar heb ik een belofte gedaan die ik niet na ben gekomen. Bij ambitie 12 staat 
dat er diezelfde avond nog een persbericht zou uitgaan. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. 
Afgelopen week is er een totaal presentatie geweest naar de ondernemers met onze nieuwe structuur 
en ondersteuning. De rest van de inhoud kent u. Maar de toezegging die ik bij ambitie 12 heb gedaan 
ben ik dus niet nagekomen.  
 
De heer Busscher: Even naar aanleiding van. We hebben dit stuk ook binnen onze fractie besproken. 
We waren niet helemaal tevreden over de werkwijze en ook over de ingediende beleidsambities. Ik 
heb het zojuist ook in het presidium aangehaald. We moeten er in het najaar toch eens met elkaar 
over spreken. Hoe gaan we dat opzetten naar de begroting. Dan kunnen we ook zien welke 
beleidsambities er in de begroting worden opgenomen. We willen toch graag straks evalueren. In het 
presidium komt dat weer aan de orde. 
 
De voorzitter: Dat lijkt me een prima idee. Ik denk dat iedereen zich daar wel in kan vinden. Dank u 
wel. 
 
Agendapunt 7: Vaststellen lijst van ingekomen stukken 

De voorzitter: Het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Bent u akkoord met de voorgestelde 
wijze van afdoening? Want dat is het onderliggende besluit. Iedereen akkoord? Bij dezen vastgesteld.  
 
Agendapunt 8: Beleidsambities raadsvergadering 21 maart 2016 (staken van stemmen) 

De voorzitter: We hebben uit de vorige vergadering van 21 maart jl. nog twee ambities. Dat is ambitie 
nummer 16: het CDA Streekproducten.  
 
De heer Stevelink: We vinden het als CDA belangrijk dat de agrarische producten onder de aandacht 
worden gebracht. We vinden het ook goed voor de economie en de werkgelegenheid. Maar gezien de 
reacties op de raadsvergadering waar de beleidsambities aan de orde zijn geweest, hebben we toch 
besloten deze ambitie niet in stemming te brengen. Inmiddels hebben we ook begrepen dat er al heel 
veel gebeurt op het gebied van streekproducten. Dat vinden we een goede zaak. Misschien kan 
wethouder Volmerink hier iets over toelichten.  
 
Wethouder Volmerink: Dat kan wel. Streekeigen producten. Behalve een aantal streekmarkten in 
Twente is er ook geld vanuit de gebiedsontwikkeling noordoost Twente door middel van een voucher 
aanvraag gehonoreerd in 2014. Er is een business case uitgerond om het zo maar te zeggen. Dat is 
met name op het gebied van logistiek vraag en aanbod en ook richting de restaurants. Om daar wat 
meer bekendheid aan te geven. Dat loopt nu op zich best goed. Er is een aantal sites ontwikkeld waar 
ook juist ondernemers uit Tubbergen bij aangesloten zijn. Denk aan de Manderveense aardbei, of  
Veldhoef kip uit Albergen. Er zijn een aantal blauwbessen, hoepelkazen, noem maar op. Er zijn zo 
een aantal namen die ik uit mijn hoofd weet die daar nu al aan meedoen. Op zich, ja het loopt al, ook 
via de gelden van de gebiedsontwikkeling. We zien daar toch een positief iets uit groeien. De 
ondernemers pakken dat nu voortvarend op voor verdere uitbreiding hiervan.  
 
De heer Stevelink: Dank u wel wethouder. We zijn hier heel blij mee gezien de ontwikkeling. 
Nogmaals, we brengen de ambitie niet in stemming.  
 
De voorzitter: Dan komen we bij de volgende. Ambitie nummer 23: GB/VVD over het vervoer. Mijnheer 
Hannink. 
 
De heer Hannink: Dat klopt. De vorige keer gestaakt dus wij trekken hem niet in. We vinden het van 
buitengewoon groot belang. Eerder is in deze raad het belang ervan al uitgesproken toen we daarover 
een motie hebben ingediend. We hebben toch gemeend het alsnog bij de beleidsambities opnieuw 
onder de aandacht te brengen. Vandaar dat we een beleidsambitie daarover hebben ingediend.  
 
Wethouder Volmerink: Ik heb hem er even bij gezocht. Het ging om nummer 23, vervoer. De 
doelgroep die gebruik maakt van het vervoer mag niet tussen de wal en het schip geraken. Maatwerk 
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leveren aan de kwetsbare groep. Dat is precies de motie waar u mij tot opgeroepen hebt om met u in 
overleg te blijven en te blijven communiceren. Er komt een raadsbesluit aan. Volgens mij is na deze 
vergadering nog de raadswerkgroep die daar over meepraat. Dus naar mijn beleving wordt daar 
voldoende aandacht aan gegeven en waar u ook zelf bij betrokken blijft en bent. Wat mij betreft is het 
al een bestaand iets dat in werking is gezet. Maar het is natuurlijk aan u. 
 
De heer Hannink: Beseffen we ons dat we daar bij betrokken blijven. Dat is ook de bedoeling. Maar 
desalniettemin, het gaat om een buitengewoon kwetsbare groep. Dat was de reden voor ons om daar 
nog eens een keer weer aandacht voor te vragen.  
 
De voorzitter: U blijft bij het in stemming brengen? 
 
De heer Hannink: Dat is juist.  
 
De voorzitter: Dan vraag ik aan het CDA, bent u voor of tegen.  
 
De heer Busscher: Voorzitter toch wel een korte toelichting. Zoals de wethouder ook aangaf hebben 
we een motie toen ingediend over het vervoer, maatwerk leveren, ook op lokaal niveau. Daarvoor is 
een oproep toen gedaan richting het college. Het college is er mee aan de slag gegaan. Vandaar dat 
wij vinden dat het overbodig is om deze beleidsambitie nog te steunen. We steunen hem niet.  
 
De voorzitter: GB/VVD? 
 
De heer Hannink: Uiteraard wel. 
 
De heer Oosterik: We hebben een soortgelijke ambitie dus wij ondersteunen deze. 
 
De heer Wessels: Ja, we hebben hem vorige keer ook ondersteund. Ik ben hier niet tegen maar voor. 
Maar ik kan wel iets in het verhaal meegaan dat het aan de overbodige kant is. Maar we stemmen wel 
voor.  
 
De voorzitter: Ik constateer dat deze ambitie is verworpen. 
 
Agendapunt 9: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Harbrinkhoek Kroezenweg 2,  
Vasse Denekamperweg 114-116 en Fleringen Ootmarsumseweg 225 

De voorzitter: Agendapunt 9 is een hamerstuk en is dus bij dezen gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan Harbrinkhoek Kroezenweg 2, Vasse Denekamperweg 114-116 en Fleringen 
Ootmarsumseweg 225. 
 
Agendapunt 10: Uitgangspunten Mijn Dorp 2030 

De voorzitter: Punt 10: Uitgangspunten Mijn Dorp 2030. Dit wenst u gewijzigd te zien van hamerstuk 
naar bespreekstuk.  
 
Mevrouw Reinerink: Op zich ziet het CDA Mijn Dorp 2030 heel positief. Het is een samenwerking 
vanuit de kernen zelf. De kernen laten ook positieve geluiden horen. Er zijn goede discussies op gang 
gekomen. Wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat van onderaf gedragen plannen richting het 
college gaan. We hopen natuurlijk van ganser harte dat de burgers zelf meedenken en meewerken 
aan de leefbaarheid in de kernen. Als je het verhaal van Geesteren er weer bijpakt, dan hopen we 
toch dat als er dan goede plannen zijn dat die gehonoreerd worden. En dat inderdaad de 
verantwoordelijkheid bij de bewoners in die zin mag blijven en kan blijven. En dat we niet zeggen we 
geven overal toestemming voor of je mag zelf een plan aandragen. Als dan de punten op de I moeten 
dat we dan zeggen ja ho, dit is heel mooi bedacht maar wij gaan hier niet mee verder. In die zin hopen 
we wel dat er positief geluisterd kan worden naar de ambities binnen de kernen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Mede in het kader van de opmerking van mevrouw Reinerink, er gaan heel 
veel stemmen op om juist een budget per dorp vast te stellen. Ook wij kunnen ons terdege vinden in 
de oorspronkelijke gedachtegang. Draagvlak in het hele dorp opbouwen van onderaf aan naar 
behoefte van het dorp en niet vooraf budgetten vaststellen waardoor men een soort verdeling van de 
taart krijgt. Juist om dat voorkomen en de gelden daar neer te leggen waar ze ook horen, waar ze het 
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meeste effect sorteren, zou ik er voor kiezen om met mevrouw Reinerink mee te gaan in de 
gedachtegang.  
 
Mevrouw Kemperink: € 250.000,00 vonden wij op zich best wel een hoog bedrag. We kunnen ons wel 
vinden in de gedachte van het moet niet zo zijn dat iedereen een kleine portie krijgt en daar moet je 
het dan mee doen. Er moet wel balans in zitten. Het is voor ons niet helder wat er dan precies valt 
onder Mijn Dorp 2030. Voor het ene dorp valt er een fietspad onder en voor het andere dorp valt weer 
iets anders er onder. Dan wordt het wel heel erg moeilijk om te bepalen welke projecten je gaat 
opstarten. Als je niet eens helder hebt wat valt onder Mijn Dorp 2030 vinden we het wel bijzonder dat 
je allemaal projecten gaat opstarten zonder dat je weet wat daar uit voort gaat vloeien. Dat vinden wij 
niet heel erg transparant.  
 
De heer Stamsnieder: Volgens mij is Mijn Dorp 2030 juist bedoeld om de burgers aan het woord te 
laten en dat zij kijken wat voor hun dorp belangrijk is en waarmee zij denken het jaar 2030 op een 
perfecte manier te halen en al die doelstellingen die zij voor ogen hebben te bereiken. Dat kan voor 
het ene dorp compleet anders zijn dan voor het andere dorp. Dus het ligt aan het dorp, wat ze zelf 
vinden en wat er onder valt. Dat kan voor de een inderdaad een fietspad zijn en voor een ander kan 
dat het behoud van de kerk zijn bij wijze van spreken. Het ligt aan het dorp zelf. Het dorp zelf moet 
plannen maken, samen met de burgers en dan zien waar zijn we in 2030 en hoe staat ons dorp er dan 
voor. Dus dat kan heel divers zijn. Ik denk ook niet dat we dat aan de voorkant moeten dichttimmeren 
want dan gaan wij weer bepalen wat voor een dorp goed is. Nou, dat weten wij niet. Dat weet het dorp 
zelf. 
 
Mevrouw Kemperink: We hebben het zeker niet over dichttimmeren. De vraag is alleen als je 
initiatieven nu al opstart dan kan het best wel zijn dat iemand het eerst met een initiatief komt maar 
misschien dat iemand anders die ook al bezig was met iets bedenken of wat misschien veel beter zou 
zijn voor het dorp. Voor ons is het niet helemaal helder. Als je nog niet hebt vastgesteld wat dorpen 
belangrijk vinden, hoe passen de initiatieven die wel gaan lopen daar dan in. Op het moment dat de 
initiateven lopen is het wel heel erg lastig om stop te zeggen als een dorp daarna besluit wij vinden 
andere dingen belangrijker. Dat is nog niet helemaal helder. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik was net aan het woord maar blijkbaar is het gebruikelijk om even te 
interrumperen. Mevrouw Kemperink roept het woord balans. Ook de heer Stamsnieder zegt het wordt 
gedragen door de dorpen en de mensen in het dorp. Een van de liggers onder het plan is draagvlak in 
het dorp. Datgene dat draagvlak verdient in het dorp dat verdient de voorkeur. Als het geen draagvlak 
heeft in het dorp dan is het gewoon niet aan de orde. Dan kunnen wij als raad wel allerlei punten en 
komma's gaan zetten maar dat willen we juist niet. Het dorp bepaalt. Zij bepalen de denkrichting, zij 
bepalen het gedachtegoed en zij bepalen wat ze als dorp belangrijk vinden. Een balans hoorde ik. 
Volgens mij hebben we vanaf het begin ook heel erg gezegd: het kan zo maar zijn dat drie dorpen al 
het geld krijgen en de rest niet als de plannen maar zodanig zijn dat ze duurzaamheid, draagvlak en 
dat soort zaken ondersteunen. Er hoeft helemaal geen balans te zijn, het ene dorp meer en het 
andere dorp minder. Dat willen we voorkomen. Het gaat om goede initiatieven die draagvlak hebben. 
Daar gaat het volgens mij allemaal om. Als ik het goed heb geïnterpreteerd.  
 
Mevrouw Kemperink: We zijn het ook helemaal eens dat het vanuit het dorp moet komen en dat niet 
de gemeenteraad moet gaan beslissen. Het enige wat ik probeer aan te geven is dat als er al 
initiatieven starten en het dorp heeft het totaalplaatje nog niet helemaal helder welke kant ze in het 
totaalplaatje op willen, hoe gaat het dan. Hoe loopt het dan in de toekomst. Moet je niet eerst van te 
voren een beetje weten wat het totaalplaatje is dat het hele dorp belangrijk vindt. Want is er nu voor 
elk dorp al bekend of ze de kerk belangrijk vinden, of welke punten ze belangrijk vinden? 
 
De heer Wessels: Ik dacht het is een hamerstuk dus ik zeg niets. Maar blijkbaar is een hamerstuk toch 
iets anders dan wat ik dacht. Ik hoor een paar mooie dingen. Ik hoor mijnheer Stamsnieder zeggen je 
moet het aan het dorp overlaten. Ik hoor mijnheer Oude Luttikhuis van de coalitie zeggen het dorp 
bepaalt. Dan vraag ik me af waarom hebt u de ambitie van de PvdA niet gesteund over de 
bibliotheken? Want die ging letterlijk over het aan het dorp overlaten. Verder heb ik geen 
opmerkingen. 
 
De heer Oude Luttikhuis: In de ambitie hebben we er ook over gesproken. Het ging ook niet zo zeer 
om het feit dat wij een bepaalde denkrichting ondersteunen. Het ging er om dat onder de hamer een 
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taakstelling lag. Die taakstelling is niet ingevuld. Er is een balans te zoeken. De bibliotheek zal met 
een voorstel komen waar ze naar toe wil. Dan zouden we daar op ingaan. Op het moment dat je daar 
een ambitie neerlegt en vervolgens ondergraaf je, in mijn optiek, de taakstelling die er eventueel ligt. 
Dan ga je al voorsorteren op datgene dat nog moet komen. Van onze kant vonden we dat een 
bezwaar. Een broedende kip moet je niet storen, laat ik het zo maar zeggen.  
 
Wethouder De Witte: Normaal als college ben ik niet zo blij als een hamerstuk een bespreekstuk 
wordt. Allereerst was ik al heel blij met het vertrouwen om het een hamerstuk te laten maken. Voor mij 
was het ook meer ter interruptie van de voorzitter die het heel snel vroeg en de fracties een klein 
beetje verbaasd waren.  
 
De heer Ophof: Nu snap ik er niets meer van. U hebt mij bedankt na de vergadering en nu krijg ik dit 
antwoord.  
 
Wethouder De Witte: Ik begrijp heel goed dat dit een hamerstuk is. Hier ligt iets voor. Misschien zijn 
we ons daar goed van bewust maar het is goed om daar ook even een moment van te maken. In het 
Mijn Dorp 2030 proces merk ik de gedachtegang, de manier waarop we proberen elkaar in de 
samenleving, de manier waarop we maatschappelijke organisaties proberen mee te nemen, het 
urgentiebesef, het nadenken over de toekomst. Dat is iets bijzonders. Ik merk dat de samenleving 
daar ook blij van wordt en daar ook actief in wordt. In enkele kernen hebben we een lichte voorsprong 
in het proces en de discussie rondom leefbaarheid. Dat gaat heel breed. Dat gaat van wonen en 
werken en dat gaat ook over veiligheid. Het gaat zelfs over gezondheid. Af en toe gaat het ook over 
een stoep of een lantaarnpaal die groen moet worden geverfd. Die discussies zijn er ook. 
Leefbaarheid is niet uit te drukken in objectieve maatstaven. Leefbaarheid is vooral een subjectief 
begrip en heeft te maken met datgene dat een inwoner vindt van zijn omgeving. Dat is heel 
verschillend. Daarom ook maatwerk per kern en daarom ook per kern in grote lijnen wel het zelfde 
soort proces maar wel heel anders ingevuld. Wij als college zijn er dagelijks mee bezig want het Mijn 
Dorp 2030 proces richting de samenleving brengen en daar de discussie voeren vergt heel veel 
energie. Het is niet erg en goed te doen. Ik ben ook blij met de discussie die is gevoerd in de 
raadswerkgroep. Daar werd heel breed gediscussieerd. Ik denk ook en dat mag ook hier worden 
gezegd, dat de ambtelijke werkgroep, die de discussie vanuit de raad richting dit voorstel heeft 
gedaan, uitmuntend werk verricht. Dit biedt de raad, college maar ook de burgers op zich veel ruimte 
om na te denken over leefbaarheid. Daar ben ik alleen maar dankbaar voor. Ik denk dat de reacties 
die in de commissie zijn gegeven maar ook vanavond zijn gegeven ook een blijk van waardering en 
vertrouwen is richting de samenleving. Dat stel ik heel erg op prijs als college. 
 
De voorzitter: Iemand nog? 
 
Mevrouw Kemperink: Niet naar aanleiding hiervan maar naar aanleiding van het voorstel. Even twee 
dingen. Wat we eigenlijk wilden is gewoon de zorg uitspreken dat het voor ons niet helemaal 
transparant is wat dan precies onder de dorpen valt. Het bedrag vinden we aan de hoge kant maar dat 
wil niet zeggen dat we per se tegen zijn maar we willen wel onze zorg uitspreken. Dan punt 2: bijdrage 
gebiedsontwikkeling van Tubbergen Bruist. Er is een subsidie voor ontvangen van de provincie. Er is 
cofinanciering gezocht bij Stichting Ondernemershart en de Rabobank. Wethouder De Witte gaf 
tijdens de vorige vergadering aan dat er van te voren al met de provincie overlegd was dat een 
gedeelte gebruikt zou worden voor het verplaatsen van de sporthal. Dat verbaasde ons nogal. We 
vroegen ons af of Tubbergen Bruist dan ook bij die afspraken heeft gezeten. Of wat de rol van 
Tubbergen Bruist dan verder was. En we vroegen ons af bij het vragen van de cofinanciering van de 
Rabo en Stichting Ondernemershart of Stichting Ondernemershart en de Rabobank op de hoogte 
waren dat de afspraak met de provincie al gemaakt was. Dus dat er automatisch geld zou worden 
gebruikt voor de verplaatsing van de sporthal waar eventueel mogelijk ook een supermarkt kan 
komen. Wisten ze hiervan toen ze gingen co financieren? Dat proces is niet duidelijk.  
 
Wethouder De Witte: Ze wisten er van. Ze zijn co financier. Op een moment dat je over een 
financiering praat, met de co financierders, dan moet iedereen daarvan op de hoogte zijn. Dat is een 
soort van vanzelfsprekendheid. Stichting Ondernemershart en de Rabobank waren op de hoogte van 
de keuze die we gemaakt hebben. Ik heb toen ook uitgelegd hoe we die subsidies zien. Volgens mij 
was nog het antwoord ook op de heer Wessels. 
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Mevrouw Kemperink: Nee, het antwoord is duidelijk, dat u van te voren overleg had met de provincie. 
We wisten alleen niet of aan de stichting ook meegegeven was dat het geld al gereserveerd was.  
 
Wethouder De Witte: De stichting en de Rabobank zijn onderdeel van Tubbergen Bruist. Dus die 
worden te allen tijde geïnformeerd over de stappen die wij en de provincie ondernemen.  
 
De voorzitter: Mag ik dit punt nu afsluiten en even sonderen bij u of u allemaal akkoord bent met het 
stuk? Als iemand tegen is hoor ik het graag. Niemand tegen. Dan is het unaniem aangenomen.  
 
Agendapunt 10a: Motie vreemd aan de orde van de dag CDA 

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Aalderink. 
 
Mevrouw Aalderink: Ik wil graag raadsbreed deze motie indienen omdat een mogelijke sluiting van de 
Karelskamp zeer grote gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid in de regio Twente. Dan lees ik 
hem nu voor. 
 
MOTIE VAN CDA 
 
Motie nr. 2016/Aalderink/Bekhuis/Oosterik/Wessels-2 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 18 april 2016 
 
Overwegende: 

 dat De Karelskamp opnieuw op de nominatie staat om te worden gesloten in het nieuwe concept 
plan van minister Van der Steur; 

 dat daarmee ook het unieke succesvolle re-integratieproject de Fabriek, onderdeel van De 
Karelskamp verloren dreigt te gaan. 

 
Spreekt als zijn oordeel uit dat: 

 de voorgenomen sluiting van De Karelskamp volkomen onacceptabel is en in strijd is met het 
masterplan DJI 2013-2018 waarin toegezegd is dat de Karelskamp open blijft; 

 de gevolgen voor de werkgelegenheid, ook die van toeleverende bedrijven, zeer ernstig zijn; 

 opnieuw een krachtige lobbyactie nodig is richting regering en Tweede Kamer; 

 lobbyacties van het college van B&W, de betrokken inrichting, actiecomités, vakbonden, 
Gedeputeerde Staten van Overijssel en gemeenteraden nodig zijn. 

 
Roept het college van burgemeester en wethouders op: 

 om de bestuurlijke lobbyactie met kracht voort te zetten in samenwerking met andere betrokken 
organisaties en overheden in Overijssel; 

 er bij het Kabinet op aan te dringen dat wordt afgezien van sluiting van de Karelskamp; 

 zich tot het uiterste in te spannen voor behoud van werkgelegenheid voor de betrokken 
medewerkers. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie wordt ingeboekt als Aalderink/Bekhuis/Oosterik/Wessels 2016-2 
 
Wethouder De Witte: Een kort antwoord vanuit het werkgelegenheidsperspectief. Vorige week hebben 
wij met de portefeuillehouders EZ en Arbeidsmarkt een brief ondertekend en die is verstuurd met de 
oproep om ook te denken aan het behoud van werkgelegenheid. We krijgen sec de plannen vanuit 
Den Haag om van baan naar baan te begeleiden. Het is ook heel belangrijk om te kijken naar het 
behoud van werkgelegenheid. En vooral werkgelegenheid die vrij stabiel is ook in de aard van het 
werk. Dat vanuit mijn perspectief. Vanuit het veiligheidsperspectief is het volgens mij uw portefeuille.  
 
De voorzitter: Jawel, maar daar gaat het niet om. Het gaat juist over de werkgelegenheid. Dat is waar 
u op doelt. De motie wordt ondersteund vanuit het college en wij zullen zorgen dat de nodige 
aandacht aan de motie wordt besteed. Dank u wel.  
 
Agendapunt 11: Rondvraag 
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De voorzitter: Dan kom ik nu toe aan de rondvraag. Dat moet het lot zijn, het heeft aangewezen dat 
mevrouw Veenhuis als eerste begint. 
 
Mevrouw Berning: Tijdens het afgelopen referendum heb ik zitting gehad op het stembureau. Samen 
met de andere fractieleden die ook op het stembureau hebben gezeten zijn ons toch enige klachten 
ter oren gekomen over het thuisbezorgen van reisdocumenten. We zijn er nu enige maanden geleden 
mee gestart. Nu ben ik benieuwd of er al is gestart met de evaluatie. Zijn er bijvoorbeeld al burgers 
gebeld? 
 
De voorzitter: Ik weet het niet. We hebben gepland dat de evaluatie definitief is in oktober a.s. Ik weet 
wel dat er regelmatig zou worden gevraagd aan de mensen hoe ze het ervaren hebben. Maar ik weet 
niet hoe de stand van zaken op dit moment is. Ik zal er naar vragen.  
 
Mevrouw Reinerink: Mag ik daar op inhaken. Mij bereikte naar aanleiding van de opmerking van 
mevrouw Berning afgelopen week het bericht dat mensen die een invalidenparkeerkaart willen 
aanvragen zelf naar het gemeentehuis moeten om de kaart op te halen. Ik had iemand bij mij aan de 
tafel zitten, die was echt heel erg verbolgen daarover. Ik moet dus mijn schoonmoeder, die dus echt 
niet in staat is om te lopen, dus echt rolstoelafhankelijk is, in de rolstoel gezet worden, het 
gemeentehuis binnen en aan de balie haar parkeerkaart ophalen. Dat is echt absurd zei ze: jullie 
bezorgen rijbewijzen en paspoorten en mensen die een parkeerpas moeten hebben die moeten dus 
daarvoor naar het gemeentehuis. Ze zei: ik was daar heel erg verbolgen over. Haar is de toezegging 
gedaan dat de parkeerkaart wordt thuisbezorgd. Ik vraag me wel af hoe dat voor alle ander mensen 
geregeld is. Is dat een eenmalige actie, als jij zegt en ook echt stelling neemt: ik ga het gewoon niet 
ophalen, wordt het dan gehonoreerd of is bij iedereen het feit zo dat als je een parkeerkaart nodig 
hebt dat deze wordt thuisbezorgd. Die mevrouw had al tien jaar lang een parkeerkaart.  
 
De voorzitter: Als het gebruikelijk is dat de parkeerkaart moet worden opgehaald dan is er in dit geval, 
zoals ik hoor, een uitzondering gemaakt. Maar ik zal vragen hoe de procedure hier is. Hoor ik u nu 
pleiten voor het thuisbezorgen van deze parkeerkaart? 
 
Mevrouw Reinerink: Met name voor mensen die niet mobiel zijn.  
 
De voorzitter: Nee, dat is niet de vraag. De vraag is, anders moet iemand daar om gaan vragen, krijgt 
hij ruzie enzovoort en moet hij aantonen dat, ik denk dat het handig is om daarin een lijn te trekken. Of 
we bezorgen thuis, of we laten hem gewoon ophalen. In hoge uitzondering zeggen we: hij wordt bij u 
thuisgebracht. Dat is waar u over klaagt. Hoor ik u pleiten voor het thuisbezorgen van deze kaarten. 
Dat is de makkelijkste weg. Ik zou dat ook snappen als we het hebben over de klantvriendelijkheid 
naar onze burgers toe. Dat past daarin volgens mij. 
 
Mevrouw Reinerink: Ik vind dat parkeerkaarten thuisbezorgd moeten worden. 
 
De voorzitter: Oké, duidelijk.  
 
Mevrouw Kemperink: Moet het bezorgd worden of kan het gewoon per post. Ik krijg de parkeerkaart 
gewoon per post. Ik vind bezorgen iets anders. Want bij identiteitsbewijzen en paspoorten moet je 
iemand hebben die dat allemaal mag.  
 
De voorzitter: Dat is een stukje uitvoering. De vraag is duidelijk.  
 
Mevrouw Reinerink: Ik denk dat gewoon duidelijk moet zijn wat hier in het gemeentehuis de afspraak 
is over het afleveren van parkeerkaarten. Ik denk dat dit gewoon mijn vraag is.  
 
De voorzitter: Goed. Dat was het mevrouw Berning? Ik ga door. 
 
De heer Stevelink: Ik heb een vraag over het cascobeleid. We horen de laatste tijd wat ruis op het 
gebied van de uitvoering van het cascobeleid. Het gaat niet zo zeer om het beleid maar om de 
interpretatie en de flexibiliteit daarvan. We zouden graag eens willen meekijken hoe men hier in het 
gemeentehuis omgaat met de aanvragen voor casco. We hebben het idee dat een beetje de 
flexibiliteit ontbreekt hierin. Terwijl het beleid misschien wel goed is denken we. Hoe gaat men hier 
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mee om? Misschien is het een keer handig om in een kleine commissie een keer aan tafel te gaan 
zitten om het hier over te hebben, hoe men hier mee omgaat.  
 
Wethouder Volmerink: Als er behoefte is om een aantal strubbelingen, wat u zegt, even met elkaar 
door te nemen op het niveau van een individuele indiener, dan staan we daar altijd open voor. Als we 
er goede dingen mee kunnen doen en we kunnen er van leren, dan staan we daar open voor. Dan 
kunnen we met elkaar in gesprek daarover. Dat is prima.  
 
De heer Stevelink: Ja, ik kijk ook even rond. Ik denk dat het wel handig is. Het is belangrijk dat we met 
elkaar over een paar zaken spreken wat het kan betreffen en een goede oplossing kunnen vinden.  
 
De voorzitter: Ik denk dat daar wel een moment voor gekozen wordt. Dan krijgt u een uitnodiging. Als 
er voor een aantal raadsleden of per fractie behoefte aan is.  
 
De heer Stevelink: Per fractie stel ik zo voor.  
 
De voorzitter: Dat was het? 
 
De heer Hannink: Eigenlijk is er al een evaluatie gepland bij het casco. Het staat zelfs al in onze 
agenda gepland.  
 
De voorzitter: Misschien is het een goed moment om het daar in mee te nemen dan.  
 
Wethouder Volmerink: Twee jaar geleden is de evaluatie geweest. Aan de hand daarvan is een aantal 
versoepelingen toegepast op het huidige casco dat we met elkaar hebben vastgesteld. Ik proef een 
aantal individuele gevalletjes waarvan je zegt: daar kunnen we even over bijpraten. Voor de rest zit in 
de kapverordening na twee seizoenen een algemene evaluatie op de kapverordening. Dat is 
inderdaad correct. Ik proef geen evaluatie, ik proef gewoon even bijpraten van een aantal individuele 
gevallen. 
 
De voorzitter: Aan de hand van een paar concrete voorstellen. 
 
De heer Weerink: We hebben in november jl. de motie graskeien aangenomen. Toen is door het 
college gezegd dat voor 1 mei 2016 een voorstel zou komen met betrekking tot de invulling. Het is nu 
de laatste vergadering voor 1 mei. Daarom vraag ik me af hoe het staat met het voorstel. 
 
Wethouder Volmerink: Ik had even kort overleg. Volgens mij zitten de gelden nu vast in juni al. Ik 
dacht eerst dat een apart raadsvoorstel zou komen. Volgens mij is het nu al vastgelegd. Dat moet ik 
even nazien. Het is volgende week in het college.  
 
De voorzitter: De vraag is wanneer komt het in de raad. Of moet het nog in de raad. Komt het niet in 
de raad. Hoeft het niet in de raad.  
 
Wethouder Volmerink: Volgens mij hoeft het niet in de raad, maar dat moet ik morgen in het college 
even overleggen. Mag ik daar even over terugkoppelen. Of het wel in de raad moet of op een andere 
manier. Het gaat er wel om dat die € 50.000,00 voor de eenmalige actie voor de graskeien. 
 
De heer Weerink: Je moet het dak repareren als het droog is en je moet ook die graskeien 
aanbrengen als het droog is. Het is nu de tijd van het jaar. Vandaar mijn ongerustheid.  
 
Wethouder Volmerink: Ik hoop dat het droog blijft.  
 
De voorzitter: De vorst zit nog in de grond. Dat was het? Ik ga door.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ik heb een vraag aan wethouder Vleerbos. De rechter in Amsterdam 
heeft naar aanleiding van een indicatie huishoudelijke hulp bepaald dat het de gemeente is die 
indiceert en niet de zorgverlener. Hoe doet de gemeente Tubbergen dat.  
 
Wethouder Vleerbos: Daar heb ik een antwoord op. Dat zijn we zelf.  
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De voorzitter: Ik ga door. 
 
De heer Hannink: De portefeuillehouder heeft de raad toegezegd om voortvarend aan de slag te gaan 
met betrekking tot de oplossing van de waterproblematiek en de bereikbaarheid van het fietspad. Tot 
nu toe is er nog niets gebeurd behalve dat vorige week de veegwagen aanwezig is geweest om het 
pad weer begaanbaar te maken. Wanneer mogen we daar een definitieve oplossing verwachten. 
 
Wethouder Volmerink: Wanneer de handtekening is gezet. Er wordt volop gewerkt aan de contracten. 
De eerste gesprekken zijn geweest. Dat is een paar maanden geleden geweest. Men is nu bezig met 
het zetten van de laatste stappen. Als de handtekening is gezet dan kunnen we het ook daadwerkelijk 
aanpakken. Ik zal voor u even opzoeken wat de laatste stand van zaken is en hoever men is met de 
aankoop en eventuele planning van de aanleg. Want daar is het u toch om te doen denk ik. 
 
De heer Hannink: Zeker, maar volgens mij had u ons al in januari gezegd dat de onderhandelingen 
rond waren. 
 
Wethouder Volmerink: Ja. Maar dan, het blijven onderhandelingen. Dus er wordt wel aan gewerkt. 
 
De heer Hannink: Ja maar ze zijn rond of ze zijn niet rond. 
 
Wethouder Volmerink: Ze waren toen nog niet rond maar er werd wel aan gewerkt.  
 
De heer Hannink: U hebt ons toen toegezegd dat het rond was.  
 
Wethouder Volmerink: Ik zal uitzoeken hoe ver men er mee is. Het was toen niet rond. Er werd toen 
opgestart. Je hebt twee partijen nodig voor een handtekening. Ik zal navragen of inderdaad de 
handtekening nu is gezet en wat de planning wordt om het daadwerkelijk aan te leggen. Het antwoord 
moet ik u nu helaas schuldig blijven. 
 
De heer Hannink: We verwachten in ieder geval een voorspoedige uitvoering.  
 
De voorzitter: Ja, ik ga door. Mijnheer Plegt. 
 
De heer Plegt: Ik heb twee dingen. Een kleinigheid. Ik kreeg vorige week zaterdagochtend op een 
hele klantvriendelijke wijze mijn nieuwe reisdeel document thuisgestuurd en 's avonds gelijk al in de 
mail een kleine enquête waarin je onder meer kon aangeven of je ook liever het document zelf in 
Tubbergen had opgehaald. Kortom er wordt kennelijk bij elke aanvraag gekeken wat de klant het 
liefste had gehad. Dat lijkt me dat het heel goed gaat en dat we vast en zeker een keer een soort 
samenvatting hiervan tegemoet kunnen zien.  
Tweede betreft iets anders. Dat is buiten onze gemeente. De spoorwegovergang in de Oonksweg in 
Borne gaat dicht. Wat hebben wij daar mee van doen? Maar dat ligt in de route die door veel mensen 
uit de gemeente Tubbergen wordt benut om naar de A1 en de A35 te komen. Dat is al een beetje 
behelpen. Dat wordt nog veel langer behelpen want die gaat dicht. De vervangende rondweg/randweg 
komt pas op zijn vroegst in 2020 aan de orde. Vaak lopen dat soort plannen ook nog uit. Kortom: daar 
gebeurt iets waar heel veel inwoners van onze gemeente vast niet blij mee zijn. Is daar nog iets aan te 
doen door het college? 
 
Wethouder Volmerink: Is daar iets aan te doen? Ik kan het in ieder geval navragen. Zoals u het 
schetst heb ik het ook begrepen. Welke tijdsfase er zit tussen het dichtdoen en het alternatief, 
daarover zou ik toch even met mijn collega's in Borne overleg moeten plegen. Dus het antwoord blijft 
ook even schuldig. Dat het lastiger gaat worden als het dicht zou gaan voordat er een alternatief ligt, 
dan wordt voor ons de verkeersafwikkeling naar de A1 er niet mooier op dat aantal jaar.  
 
De heer Plegt: Precies. Volgens informatie ook van de gemeente gaat de Oonksweg dicht. De weg 
laat nog wel een jaar of vier op zich wachten. Daar zit dan, hopen wij, nog wat speelruimte. De vraag 
is zou u eens willen kijken of daar nog wat te bewegen is.  
 
Wethouder Volmerink: De oproep is helder en we gaan even kijken of Borne nog een andere route in 
de planning heeft om de verkeersafwikkeling ook van de Tubbergse kant soepel te laten lopen. Ik ga 
het navragen.  
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De heer Oude Luttikhuis: Het college heeft een stuk in de krant geschreven over bestrijding PGB-
fraude. Ik ben benieuwd. Het raakt met name de zorginstellingen die over de rug van de PGB-
budgethouders geld verdienen. We hebben dit item in de 3D-werkgroep een aantal keer aangehaald. 
We hebben er ook al een aantal keer over gediscussieerd. De PGB-houder heeft niet zoveel eisen 
hoe hij zijn budget besteedt. Onze vraag is hoe is de voorlichting naar de PGB-houders inzake de 
rechten die ze hebben met betrekking tot de zorg die ze krijgen. Als je het stuk leest zit daar met name 
de wrijving en niet zo zeer bij het feit dat mensen bewust of onbewust met een bepaald patroon wordt 
gedreven.  
 
Wethouder Vleerbos: Ik zal me beperken tot de vraag die u stelt. Er wordt heel nadrukkelijk gewezen 
op de gevolgen voor het kiezen van PGB. Ook niet iedereen komt in aanmerking voor PGB. Dus ben 
je niet in staat om daar een fatsoenlijke huishouding op te voeren dan krijg je hem niet eens. Er is veel 
meer over te vertellen trouwens. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Kunnen we daar misschien in de werkgroep nog iets dieper op in gaan? Het 
roept nog zeker vragen op.  
 
Wethouder Vleerbos: Dan zou ik het liever gewoon in de raadscommissie behandelen want het is wel 
echt een onderwerp.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Wordt het een keer apart gepland? 
 
Wethouder Vleerbos: Ja. 
 
Mevrouw Kemperink: We kregen de vraag over de functie van de bedrijfscontactfunctionaris. Er was 
een aantal mensen heel enthousiast daarvoor. Die zaten te wachten op een sollicitatieprocedure. Ik 
weet er helemaal niets van. Is er een sollicitatieprocedure geweest? 
 
Wethouder De Witte: Het gaat niet zo zeer om de personele consequenties maar ik kan wel antwoord 
geven. Het was met name een wijziging binnen het EKW-team. Er heeft een wijziging plaatsgevonden 
in rollen. De bedrijfscontactfunctionaris die we hadden, die iets minder naar buiten toe trad, hebben 
we vervangen in het ondernemersservice team. Iemand anders gaat nu de bedrijfsconsulenten 
inrichten. Er is geen sollicitatieprocedure geweest. Er is ook geen functie aan toegevoegd. Er is alleen 
een verschuiving geweest in taken tussen de verantwoordelijk ambtenaren die al binnen EKW 
werkten.  
 
Mevrouw Kemperink: Het verrast wel enigszins. Wij dachten dat ambtenaren heel goed in staat waren 
om deze werkzaamheden uit te voeren. Wij kregen toen te horen: nee, daar moesten enthousiaste en 
juist andere personen tussen. Dat deze wisseling heeft plaatsgevonden verrast ons dan wel. Maar 
goed, het antwoord is duidelijk.  
 
Wethouder De Witte: Ik weet dat u uitgebreid gediscussieerd hebt over het profiel. Toen heb ik heel 
goed geluisterd. De beide dames die de functie van bedrijfsconsulenten hebben die voldoen aan het 
profiel. Laat duidelijk zijn dat we volledig vertrouwen hebben in degene die de 
bedrijfsconsulentenfunctie mag gaan vervullen. Volgens mij was vorige week woensdagavond ook 
een zeer goede avond en is erg positief ontvangen.  
 
De heer Busscher: We hebben in onze beleidsambities gevraagd om een enthousiaste 
bedrijvencontactfunctionaris. Ik ken de beide dames. Zowel die voor Dinkelland gaat werken als voor 
Tubbergen. Ze zijn dolenthousiast.  
 
Mevrouw Kemperink: Nogmaals, wij twijfelen daar niet aan. Wij hebben toen aangegeven dat we 
dachten dat er mensen met kwaliteiten waren. De mening was toen anders. Oké, het is duidelijk.  
 
Mevrouw Bekhuis: Het is misschien jammer dat u dan vorige week niet bij de presentatie was.  
 
Mevrouw Kemperink: Dat neemt niet weg dat het antwoord hetzelfde bleef.  
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De heer Wessels: Ik heb nog even iets bedacht. Ik las in de krant dat er een kringloopwinkel op A-
locatie hier aan het plein komt. Persoonlijk, maar is puur persoonlijk, ben ik daar een beetje 
teleurgesteld over. Ik had het nu juist een locatie gevonden voor iets misschien in de richting van de 
horeca of zo. Mijn vraag is: hebben wij hier als gemeente aan meegewerkt? Hadden we dit ook tegen 
kunnen houden of spelen we hier helemaal geen rol in.  
 
Wethouder Volmerink: Als het voldoet aan het bestemmingsplan dan is een initiatiefnemer vrij om zich 
daar te vestigen. Want hij voldoet blijkbaar aan de regels en het bestemmingsplan dat er op ligt. Als u 
vindt, qua uitstraling had het misschien iets anders moeten zijn, dat is volgens mij aan de 
initiatiefnemers. We gaan niet bewust iets tegenwerken omdat we het niet leuk vinden. Dat is wat 
anders. Als het past dan past het. Als hij voldoet aan de regelwetgeving, dan voldoet hij. Ondanks dat 
misschien sommigen daar een andere mening over hebben.  
 
De heer Wessels: Ik hoor in de volksmond, hoe kan de gemeente dat nou doen maar de gemeente 
heeft daar dus geen rol in.  
 
Mevrouw Reinerink: Ik had in de raadsvergadering van 1 december jl. een vraag gesteld over de 
toeristenbelasting. Aangezien het kampeerseizoen weer is geopend ben ik wel benieuwd of de kosten 
in beeld zijn. Ik weet dat het antwoord in juni a.s. komt omdat de meivakantie er ook tussen zit. De 
relatie van de forensenbelasting ten opzichte van de toeristenbelasting.  
 
Wethouder Vleerbos: Het is in beeld. Maar het antwoord komt in juni a.s. Ik heb het nu niet bij me.  
 
De voorzitter: Dat was het. Dan rest mij om toch even het woord te richten tot mevrouw Veenhuis want 
dit is voorlopig de laatste vergadering. Ze gaat met verlof en we wensen haar een heel fijn verlof toe. 
Zeker met de reden die hier aan ten grondslag ligt. Ze wordt overigens vervangen door Marieke 
Hanste en dat bekrachtigen we in de raad van 23 mei a.s. Dat ter kennisneming.  
 
Agendapunt 12: Sluiting 

De voorzitter: Dan verzoek ik u om met mij te gaan staan voor het lezen van het sluitgebed. De 
vergadering is gesloten.  
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

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


