
 

 

     
 
NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 

gehouden op maandag 13 juli 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, mw. J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink, 
H.G.M. Hannink, mw. A.B.E.G. Kemperink, B.G.M. Olde Hampsink, L.W. 
Oosterik, G.J. Ophof, H.B.H. Oude Luttikhuis, H.A.M. Plegt, mw. K.A.M. 
Reinerink-Hutten, L.P. Stamsnieder, mw. M.A. Hansté-Kamphuis, W.J.G. 
Weerink en H. Wessels 
 

Op uitnodiging van 
de raad aanwezig: 

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

Afwezig: A.G.E. Busscher, H.J. Stevelink 

 
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.  
Wij hebben bericht van verhindering gekregen van de heren Busscher en Stevelink. Alle anderen zijn 
inmiddels aanwezig. Dat betekent dat we met zeventien personen vanavond vergaderen.  
 
Agendapunt 2: Vaststellen agenda 

De voorzitter: Er is op tijd een vraag binnen gekomen voor het vragenuurtje. Kunt u akkoord gaan met 
de agenda. Ja? Dan gaan we hem zo behandelen.  
 
Agendapunt 3: Mededelingen 

De voorzitter: Als eerste de mededelingen. Zijn er van uw kant mededelingen? Geen.  
 
Agendapunt 4: Vragenuurtje 

De voorzitter: Dan kunnen we naar agendapunt 4, het vragenuurtje. Het woord is aan mevrouw Detert 
Oude Weme. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Dank u wel. Onze vraag van GB/VVD richt zich op stille armoede. Over 
stille armoede bereiken ons toch wel berichten uit uiteenlopende doelgroepen. Het liefst behandelen 
we nu geen specifieke doelgroepen maar ik wil er toch straks, als ik mijn vraag heb voorgelezen, wel 
enigszins op terugkomen. GB/VVD heeft de gemeentelijke monitor sociaal beleid gekregen en heeft 
het overzicht van de door de gemeente aangeleverde cijfers gezien.  
 
Gemeentelijke monitor sociaal beleid – Stille armoede 
 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 13 juli 2016 
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 
De gemeentelijke monitor sociaal beleid, geeft overzicht van aangeleverde cijfers door gemeenten. 
 
De aangeleverde cijfers over bijstandsuitkeringen zegt iets over het aantal mensen dat van een 
bijstandsuitkering moet rondkomen. Echter, het aantal bijstandsuitkeringen zegt weinig over het aantal 
mensen dat in stille armoede leeft. Doordat onder andere het eigen huis bezit in onze gemeente hoog 
is, zullen deze cijfers geen beeld geven van het aantal mensen dat in armoede leeft. 



 

 

Armoede hoeft immers niet alleen een gevolg te zijn van werkeloosheid. Het kan ook veroorzaakt 
worden door verlies aan inkomsten, door ziekte, schulden moeten maken door ziekte of anderszins, 
tegenvallende inkomsten uit eigen bedrijf, bedrijfstakken die het moeilijk hebben, onvoldoende 
pensioenopbouw enzovoort. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande, stellen wij de volgende vragen: 
 
1. Is stille armoede in onze gemeente bij het college bekend, in de vorm van cijfers en aantal 

hulpvragen? 
2. Zo ja, wat gebeurt hier mee en vanuit welke visie wordt er actie ondernomen? 
3. Bent u bereid om samen met andere gemeenten een inventarisatie te doen van deze en 

gelijksoortige problemen, met als doel om, indien mogelijk, krachten te bundelen en maatregelen 
te nemen? 

 
We realiseren ons dat het woord 'stille' een wat vreemde gewaarwording is. Met stille bedoelen wij ook 
juist dat wat uit de gemeentelijke monitor niet expliciet naar voren komt maar wat je eigenlijk achter en 
door de cijfers zou kunnen vermoeden en wat wij ook horen.  
 
Wethouder De Witte: Dank u wel voorzitter. Zoals u al aangeeft is stille of verborgen armoede niet 
zichtbaar. Datgene dat zich afspeelt achter de voordeur kunnen we niet altijd duiden. Die zien we ook 
niet. Daar waar het uiterlijk er vrij goed uitziet kunnen we de definitie van stille armoede niet goed 
geven. Dat maakt het ook erg complex en we kunnen het ook niet uitdrukken in cijfers en kwantiteit. 
We proberen het wel uit te drukken in kwaliteit zoals u dat zegt. Wat we ervaren, dat zijn waarschijnlijk 
dezelfde cijfers die u ook hebt gehoord, hebben we een jaar geleden met de professionals die werken 
met potentiele armoede om tafel gezeten om te vragen wat ze in de praktijk ervaren en waar ze dat 
ervaren. Dat gaat van wonen, werken, onderwijs, zorg tot verenigingsleven. Daarin zie je dat de 
verborgen armoede wel degelijk aanwezig is. Daarin zie je ook dat we als gemeente zijnde, als 
overheden op zich, veel regelingen hebben die daar bij passen maar die erg onbekend en eigenlijk 
onbemind zijn bij die doelgroepen. Daarnaast leven wij in een gemeente waarin er niet zo snel met 
problemen over straat wordt gelopen. Daar waar je ook een vraagverlegenheid ervaart. Dat maakt het 
des ter complexer. Toch hebben we gemeend als gemeente zijnde en hierover hebben we meerdere 
keren gecommuniceerd, om ons armoedebeleid te herijken en te kijken waar we over praten als we 
spreken over armoede. Wie zijn onze doelgroepen? Wat zijn de achtergrondkenmerken? Waar 
ontstaat die armoede en hoe kunnen we er in preventie voor zorgen dat de armoede wordt 
voorkomen. We hebben twee dingen gedaan. Enerzijds pragmatisch door in gesprek te gaan met 
professionals en eigenlijk ook met de doelgroep. Daar hebben we er ook een aantal van gesproken. 
Anderzijds theoretisch, om een uitgebreid onderzoek uit te voeren en heel gericht te kijken waar nu 
die problemen zitten. Vanuit de visie dat we vinden dat iedereen moet kunnen participeren in de 
samenleving. Dat is ook de visie die we omarmen binnen het sociaal domein. Dat geldt natuurlijk ook 
voor werk en inkomen, de minima en ons armoedebeleid in die zin. We hebben het onderzoek ook 
gedeeld met de professionals. Daar werd een aantal dingen bevestigd en werd een aantal dingen 
aangevuld. Van uit dat onderzoek hebben we ons minimabeleid herijkt. Het was gistermorgen in het 
college. Mijn collega's waren in grote lijnen akkoord, alleen hadden ze nog een aantal vragen, dus ik 
heb nog huiswerk. Ik probeer het volgende week opnieuw in het college te brengen en na het 
zomerreces daar met u ook over te gaan spreken want ik merk ook dat de verborgen armoede een 
thema is maar ik merk ook dat er heel veel professionals zijn maar ook gewoon maatschappelijke 
organisaties die er ook volledig mee bezig zijn. We hebben ook een aantal quick wins kunnen 
realiseren. We hebben geen jaar gewacht in het aanpassen van een aantal formulieren. We hebben 
geen jaar gewacht met het organiseren van schuldhulpmaatje vanuit de kerken, waar je ook weer de 
drempel probeert te verlagen. Dus na het zomerreces, na de bouwvak komen we bij u terug om daar 
meer feeling bij te krijgen en ons huidige minimabeleid te herijken en een aantal verbetermaatregelen 
door te voeren. Ik hoop dat dit antwoord geeft op de zorg die u uit.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Mag ik nog een aanvullende vraag stellen zonder teveel in doelgroepen 
te komen? Wat we ook zien is dat doordat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog is gegaan een 
aanmerkelijke groep mensen een pensioengat er tussen heeft zitten. Dat kun je allemaal nog 
specifieker maken met mensen die een jongere echtgenoot hebben. Dat voert nu veel te ver maar dat 
is iets dat naast alle andere wel specifieker naar voren komt.  
 



 

 

Wethouder De Witte: Specifiek, die doelgroep staat ook in ons nieuwe minimabeleid. We hebben ook 
heel erg geduid op doelgroepen en gekeken naar wat die doelgroep in zijn directe omgeving kan 
gebruiken. Er is ook heel erg ingezoomd op kinderen in armoede. Om alvast een voorzet te geven: we 
hebben ook nagedacht over de zogenaamde kind pakketten die in den lande worden gebruikt met 
maatwerk voor de gemeente. Dus dat gaat naar u toekomen. 
 
De voorzitter: Voldoende mevrouw Detert Oude Weme? Fijn.  
 
Agendapunt 5: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 13 juni 2016  

De voorzitter: Er is een stevige agenda, dus ik ga snel door. Agendapunt 5: het vaststellen van de 
notulen van de openbare vergadering van 13 juni 2016. Heeft iemand van u daar inhoudelijk 
opmerkingen op? Niemand, dan stellen we hem hierbij vast. Naar aanleiding van? Ook niet. 
 
Agendapunt 6: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 20 juni 2016 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 6, het vaststellen van de notulen van de openbare 
vergadering van 20 juni 2016. Heeft iemand daarover opmerkingen. Niet? Dan stellen we die vast. 
Dan naar aanleiding van, niemand? Oké. 
 
Agendapunt 7: Vaststellen lijst van ingekomen stukken 

De voorzitter: Het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Daarmee bedoelen we natuurlijk dat 
wij besluiten om te handelen conform het voorstel. Iedereen akkoord. O. 
 
Mevrouw Aalderink: Ik had alleen een vraag over de ingekomen stukken. Er stond vandaag in de krant 
een stuk over voldoende politie in Tubbergen. Is deze reactie in overeenstemming met de mening van 
het college. 
 
De voorzitter: Dat is altijd een hele lastige. We zijn een van de veiligste gemeenten van Nederland. 
Dan moet je je altijd afvragen wat betekent het als je het veiligheidsniveau nog groter wilt maken of het 
veiligheidsgevoel nog groter wilt maken. Want ook als je kijkt naar absolute cijfers dan blijkt gewoon 
dat wij heel erg veilig zijn. Ik denk dat met de manier waarop de politie is ingericht en de organisatie 
zoals die hier in noordoost Twente is ingericht, de politie adequaat kan handelen op signalen van 
burgers. Het betekent niet dat op dit moment geen verbeteringen mogelijk zijn, daar is de politie ook 
steeds mee bezig. Ook als het gaat om aanrijtijden waar heel veel discussie over is overigens. Maar 
dat wordt steeds beter gemonitord. Ook eigenlijk per geval. Dus niet alleen op percentages maar ook 
kijken wat daar achter zit. Een klein onderdeeltje: wat blijkt, als er een melding komt voor iemand die 
is flauwgevallen dan wordt daar een ambulance gebeld en nog niet de politie. Als later de politie nodig 
is omdat er een weg afgezet moet worden dan telt al die tijd daarvoor mee bij de beoordeling of de 
politie op tijd is gekomen. Als je die er dan weer afhaalt dan blijkt dat het heel erg meevalt bij ons wat 
de politie betreft. Dat soort dingen wordt nu meegenomen. We hebben ook afgesproken dat begin 
volgend jaar u weer van de politie een toelichting krijgt op hun cijfers en de prestaties. Ja?  
Verder nog naar aanleiding van? Niet. Akkoord.  
 
Agendapunt 8: Maatschappelijk Vastgoed 

De voorzitter: Agendapunt 8. Daarvan heb ik begrepen dat het een hamerstuk is. Iedereen akkoord. 
Bij dezen. 
 
Agendapunt 9: Realisatie van een multifunctioneel Beach sportveld in Albergen in het kader 
van Mijn Dorp Albergen 2030 

De voorzitter: Dan komen we aan de bespreekstukken. De realisatie van een multifunctioneel Beach 
sportveld in Albergen in het kader van Mijn Dorp Albergen 2030.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: GB/VVD wil hier graag op ingaan en er iets over zeggen. Wat ons is 
opgevallen is dat er ruis is ontstaan. Ruis in de zin van dat de initiatiefnemers van het Beach 
volleybalveld niet precies weten wat de verwachtingen zijn. Bij verwachtingen gaat het ons niet alleen 
maar om geld maar gaat het ook over de ruimte, de omgeving, de grootte, de dikte. Wat het initiatief 
ook maar mogen zijn. Wat zijn de verwachtingen van de gemeente? Waar moet of mag het aan 
voldoen, of niet voldoen? Ook als we het onderwerp geld aansnijden, wat verwachten we dan met 
geld? Moeten we 100 handtekeningen hebben of zeggen we nee, een handtekening kunnen we op 
elke straathoek vinden, daar moet iets achter zitten. Wat is nu de waarde? Deze vragen stellen wij 



 

 

geenszins om nu te zeggen dat we het zo strak gaan inkaderen. We hebben destijds gezegd dat dit 
niet hoeft. Maar waar we tegenaan lopen is dat de verwachtingen niet helemaal duidelijk zijn.  
 
De heer Oosterik: Het initiatief om een multifunctioneel Beach sportveld te realiseren juichen wij toe. 
Het is ook goed om te horen dat er vanuit de gemeenschap zoveel draagvlak voor is. De 
samenwerking met de werkgroep Albergen 2030 geeft voor ons duidelijk aan dat dit het initiatief is 
waar de Albergse gemeenschap voor kiest. Alle dorpen mogen zelf invulling geven aan dat wat ze 
belangrijk vinden voor de toekomst. Als dorp kan Albergen als het ware een eigen 'budget' daar aan 
besteden. Daar beging voor ons de onduidelijkheid. Want als het dorp hier voor kiest en bereid is 
andere zaken daarvoor te laten vallen zou je dan als gemeente er niet voor moeten kiezen om het 
volledige bedrag bij te dragen. Het komt immers uit het budget Mijn Dorp 2030. Deze gedachte vinden 
we echter niet helemaal rijmen met reeds eerder gemaakte keuzen. De onduidelijkheid die er nog 
steeds is over de invulling van Mijn Dorp 2030 werd een paar weken geleden nog eens onderstreept 
door de tegenstrijdige geluiden van de coalitiepartijen CDA en GB/VVD. Als de coalitie al niet helder 
heeft hoe om te gaan met Mijn Dorp 2030 dan weten de burgers ook niet wat ze kunnen gaan 
verwachten. Onze vraag was: welke keuzen doen niet alleen recht aan de opzet van Mijn Dorp 
Albergen 2030 maar doet ook recht aan de wijze waarop andere dorpen invulling moeten gaan geven 
aan de plannen rondom Mijn Dorp 2030. Hierbij in ons achterhoofd houdend dat Manderveen als het 
ware moet kiezen tussen veiligheid of leefbaarheid als het gaat om het gewenste fietspad en 
Geesteren met het onderhoud van Erve Kampboer. Ondanks ons voorstel dat het niet als project 
meegenomen wordt in Mijn Dorp 2030. En natuurlijk het initiatief van Langeveen die in korte tijd door 
middel van een veiling ruim € 14.000,00 hebben binnengehaald voor een kunstgrasveld. Onze 
conclusie was dat we de lijn volgen van reeds eerder geschetste kaders. Zoals het initiatief van 
Langeveen dat zeker navolging mag hebben in andere kernen. We hebben er alle vertrouwen in dat 
de gemeenschap Albergen hier ook op een mooie manier invulling aan kan geven. De Albergse 
verenigingen hebben reeds aangegeven bereid te zijn vrijwilligers en materiaal te leveren. Dat vinden 
wij een mooie aanvulling op eventuele acties die samen met de gemeenschap gedaan kunnen worden 
om de overige € 15.000,00 bij elkaar te krijgen. Voorzitter, wij gaan dan ook akkoord met dit 
raadsvoorstel. 
 
De heer Wessels: Tijdens de commissievergadering hierover bespraken we het voorstel om het Beach 
volleybalveld te steunen met een bedrag van € 15.000,00. We hebben toen als PvdA-fractie gezegd 
dat we akkoord kunnen gaan omdat er voldoende draagvlak lijkt te zijn en we het een verrijking vinden 
voor het dorp Albergen. Datzelfde vinden we nog steeds. Voor ons zijn er vier criteria: er moet 
voldoende draagvlak zijn onder de bevolking, het moet niet strijdig zijn met onze zelf bedachte 
uitgangspunten van Mijn Dorp 2030, we moeten oppassen dat we geen precedenten gaan scheppen. 
Met andere woorden gelijke behandeling en ik vind het belangrijk om te blijven letten op het 
totaalbudget van Mijn Dorp 2030 zodat mensen die wat langer werk hebben of wat zorgvuldiger te 
werk gaan geen lege kas vinden. Op grond van bovenstaande criteria kunnen wij nog steeds akkoord 
gaan met het voorstel om die € 15.000,00 beschikbaar te stellen. 
 
De heer Stamsnieder: Allereerst toch een reactie. Wat mij niet helemaal duidelijk is dat Dorpen 
Centraal stelt dat het CDA het niet duidelijk was waar het om ging bij Mijn Dorp 2030. Ik dacht dat ik in 
de commissievergadering daar duidelijke uitspraken over heb gedaan. Ik snap niet wat u daarvan niet 
hebt begrepen. Ik heb toen gezegd en dat zeg ik nu weer, dat we afspraken hebben gemaakt over 
Mijn Dorp 2030. Dat volgens die afspraken er een voorstel ligt en dat we daar mee akkoord kunnen 
gaan. Er is geen enkel woord bij dat u misschien niet hebt kunnen begrijpen. Daarom snap ik uw 
opmerking niet. Maar misschien kunt u daar nog een toelichting op geven. Het CDA is dus akkoord 
met het voorstel dat er ligt. Wat ik heb begrepen is dat het allemaal wel heel erg snel is gegaan en dat 
er vanuit de gemeente, vanuit de ambtenarij maar ook de wethouder er veel tijd in hebben gestoken 
en ervoor zorggedragen heeft dat er nog net voor de zomer, anders zou het nog veel langer hebben 
geduurd, binnen is gekomen en dat mensen zijn geïnformeerd en dergelijke. Het is volgens mij prima 
verlopen. Dat er bij andere mensen verwachtingen zijn of wensen, dat zou kunnen. Maar wij kunnen 
prima leven met dit voorstel. Volgens mij past het ook perfect bij de afspraken die we hebben gemaakt 
bij Mijn Dorp 2030. Maar dat heb ik ook gezegd in de commissie. 
 
De heer Oosterik: Ik wil er nog wel even op reageren. Waarom hebben we deze woorden er voor 
gekozen. Via de krant hebben we in ieder geval begrepen dat in eerste GB/VVD het niet eens was 
met het raadsvoorstel dat hier voor ons lag. In onze beleving is Mijn Dorp 2030 volgens mij het 



 

 

visitekaartje van deze coalitie. Wat wij daar nog niet in begrepen, of wat raar op ons overkwam, is dat 
er geen overeenstemming was in het hele raadsvoorstel tussen de coalitiepartijen.  
 
De heer Stamsnieder: Er wordt een raadsvoorstel ingebracht. Dan kun je als coalitiepartijen daar over 
verschillen. Volgens mij hebben wij de vaste lijn gehouden. Dan was het waarschijnlijk GB/VVD niet 
helemaal duidelijk. Maar dan moet u de naam van het CDA er niet bij halen. Want dat klopt dan niet. 
Wij waren duidelijk in de commissie, we hebben duidelijk gezegd dat we er voor waren en dat het past 
binnen de spelregels van Mijn Dorp 2030. Als er een voorstel komt vanuit het college en een 
coalitiepartij is het daar niet mee eens, dat zal zo zijn. Maar dan moet u die aanspreken die ook die 
woorden heeft gebruikt. Niet degene die heeft gezegd dat hij akkoord gaat met het voorstel van het 
college.  
 
De heer Oosterik: Nou goed, nogmaals, bij mij kwam in ieder geval via de krant over dat er 
onduidelijkheid was binnen de coalitie en daar heb ik nu op ingehaakt. 
 
De heer Stamsnieder: Maar u was toch zelf bij de commissievergadering? Volgens mij spreken we in 
de commissie zaken uit en zeggen wat wij er van vinden. Wat er dan in de krant gezegd wordt, dat 
vind ik allemaal prima maar het gaat er om wat hier is afgesproken en dat is de lijn die het CDA 
hanteert. 
 
De heer Oosterik: Dat ben ik met u eens. Daar was ik ook bij inderdaad. Maar nogmaals, wat ik net al 
zei, ik constateerde het vanuit de krant en vandaar dat ik deze opmerking plaatste. 
 
De voorzitter: De toelichting is gegeven. Het woord is aan wethouder De Witte. 
 
Wethouder De Witte: Dank u wel voorzitter. Het is prima dat er veel dingen worden geconstateerd en 
het is prima dat er een aantal vragen wordt gesteld over zowel de inhoud van het initiatief als Mijn 
Dorp 2030 in zijn geheel. Als we kijken naar het initiatief dan is er vanuit dit college ook veel 
sympathie en medewerking om dit initiatief te laten slagen. Daarom hebben wij ook gemeend om met 
een voorstel te komen om € 15.000,00 beschikbaar te stellen. Als u kijkt naar het plan zoals het er ligt 
dan heeft het een bepaalde waarde. Als u kijkt naar de multifunctionaliteit die men wil creëren, als u 
kijkt naar de duurzaamheid ten aanzien van het ruimtelijke kader, als u kijkt naar de sociale impuls die 
men wil gaan creëren, dan zitten daar een aantal haakjes waarvan wij met elkaar hebben gezegd daar 
kunnen wij ons in vinden. Dat is de Mijn Dorp 2030 gedachte. Daarnaast, los van die sympathie en 
medewerking is er ook een positief kritische noot. Het zit hem voornamelijk in de zin van: we geven 
aan dat we de samenwerking tussen verenigingen willen intensiveren maar moeten we daarom 
€ 60.000,00 investeren in een Beachveld. Dat is een vraag die we ons kunnen en mogen stellen. Dat 
zijn vragen die we in de raadswerkgroep en in de kaderdiscussie onszelf hebben gesteld. Daarnaast, 
als we kijken naar initiatieven die eerder de revue hebben gepasseerd, staat er ook een hele sterke 
kostenreductie in de publieke middelen. Als je kijkt naar kunstgras van Langeveen, daar werd degelijk 
wat ingeleverd en er werden ook veel eigen middelen ingebracht. Wel via de WOD, privatisering 
onderhoud. Maar naast dat er een veiling is wordt er ook gewoon € 200,00 per lid bijgedragen aan het 
realiseren van kunstgras door de spelende leden van Langeveen. Als we het dan hebben over 
draagvlak, dan vind ik dat wel een essentieel onderdeel van het draagvlak. Als je kijkt naar het proces 
Mijn Dorp 2030, dan hebben we daar met elkaar in het raadsvoorstel van gezegd dat het ook een 
ontdekkingsreis is. Dat we met elkaar een lange termijn perspectief willen gaan creëren omdat we een 
aantal ontwikkelingen op ons af zien komen die daarin essentieel zijn. Waaronder de demografische 
ontwikkelingen, de maatschappelijk vastgoed discussie, de vergrijzing, de ontgroening, noem ze maar 
op. Het is heel breed. Die proberen we continue te kaderen in deze discussie. Aan de andere kant 
hebben we ook gezegd op het moment dat er initiatieven zijn die passen in de visie zoals we die met 
elkaar hebben vastgesteld, dan moeten we aan die initiatieven ook medewerking verlenen. Dat is 
waar u op doelt mijnheer Stamsnieder. Als we kijken naar ons politiek besluitvormingsproces en kijken 
naar de manier waarop we dat realiseren dan zit elk initiatief dat we hebben in een acht weken 
voorbereiding. Dat kan niet altijd op die manier worden gerealiseerd. Daarom hebben we als college 
ook besloten om dit voorstel te forceren en het ook op deze agenda te plaatsen zodat de 
initiatiefnemers verder kunnen met het ontwikkelen van hun plannen. Daarin zit ook een bepaalde 
bereidheid. Als je kijkt naar het Mijn Dorp 2030 proces, dan hebben we met elkaar een aantal kaders 
geschetst. Een aantal richtlijnen waar we ons aan houden. De enige initiatieven die richting de raad 
gaan zijn initiatieven die geld kosten. Want dat is ook een keiharde afspraak die we met elkaar 
hebben gemaakt. Als ik kijk naar het Mijn Dorp 2030 proces dan hebben 80% tot 85% van de 



 

 

initiatieven die ontstaan niets te maken met geld. Dat zijn initiatieven die vooral te maken hebben met 
verbinding. Dorpscorporaties die worden opgericht. Huisvestingsdiscussies waarin je een sterke mate 
van vrijwilligheid vanuit de kern ziet. Een bibliotheekvoorziening die opnieuw wordt gecreëerd vanuit 
vrijwilligers. Een discussie over de concentratie van maatschappelijk vastgoed. Een discussie over het 
onderhoud van openbare ruimten. Niet alleen in Geesteren maar die speelt ook al in Vasse. Dus zo 
zie je heel veel initiatieven die passen in de Mijn Dorp 2030 gedachte. Heel veel initiatieven die 
proberen te faciliteren op de manier zoals we dat met elkaar hebben vastgesteld. Daarom hebben we 
als college gemeend om dit voorstel met de financiële paragraaf van € 15.000,00 u voor te stellen. Dat 
is de verklaring die we hebben gegeven. Dat er ruis is ontstaan vind ik enigszins vreemd want volgens 
mij zijn we duidelijk en consequent geweest in de manier waarop we dit hanteren. Sterker nog, op een 
gegeven moment was er tussen de initiatiefnemers en de dorpsraad Albergen ruis over de 
€ 100.000,00 die beschikbaar is gesteld door de Rabobank aan de samenleving van Albergen. Omdat 
die onduidelijkheid er was heb ik gemeend om daar in gesprek te gaan en die duidelijkheid te creëren. 
Ook voor de dorpsraad Albergen, met het investeren van € 100.000,00. Dat klinkt allemaal mooi en 
aardig maar het neemt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Waar ga je dat in investeren? Ga 
je dat investeren in het tennis in Albergen die pas geleden een hele accommodatie hebben 
geprivatiseerd zonder overheidsgeld en ook nooit een vraag hebben gesteld. Of gaan we dat 
besteden aan de centrumontwikkeling van Albergen? Of gaan we het besteden aan het creëren van 
de openbare ruimte, daar waar ook een grote wens lag. Dat zijn allemaal vragen die daar in spelen. 
Wij als college hebben gemeend om ook met de dorpsraad in gesprek te gaan en daar duidelijkheid te 
creëren en ze te helpen in de manier waarop ze ook met die € 100.000,00 moeten omgaan. Als dat 
dan de ruis is die is gecreëerd, daarvoor dan mijn excuses. Maar dat was niet de bedoeling. Dat was 
juist van de gedachte dat we daar duidelijkheid zouden creëren. Dat is ook weer gecommuniceerd 
richting de initiatiefnemers. Dus de woorden ruis, onduidelijkheid is een constatering uit de krant. Dit is 
de manier waarop we er als college mee zijn omgegaan. Ik weet ook dat we in het Mijn Dorp 2030 
proces nog een hele weg te gaan hebben. We moeten ook met elkaar erkennen en herkennen hoe we 
daar mee moeten omgaan. Daar zijn we nog niet klaar mee en dat hebben we ook met elkaar 
bevestigd. Het is goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan en de dialoog te voeren om met 
elkaar de gestelde kaders niet te eng te maken. Want anders zijn er ook veel initiateven die dan 
afvallen. Maar om er wel met elkaar goede afspraken over te maken. Dat is volgens mij ook het jaar 
2016 de uitdaging die we met elkaar moeten aangaan.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Binnen de fractie hebben we het hier ook over gehad. Met name ook 
over Mijn Dorp 2030. Het is een proces waar we midden in zitten en dat nog veel tijd en menselijke 
energie gaat vragen. Anderzijds dat ook heel goed want als we het nu zo strak zouden inkaderen dan 
was er nooit meer sprake van maatwerk en zou er ook van een procesgang geen sprake meer zijn. 
We beseffen ons als GB/VVD dat heel goed. We kunnen ons ook erg vinden in de woorden dat het 
inderdaad een ontdekkingsreis is. Het is in ieder geval voor ons een ontdekkingsreis maar ik denk ook 
voor de initiatiefnemers. Vandaar dat wij het belangrijk vonden om wel even deze vragen te stellen. 
Waarbij dank voor de antwoorden dat veel opheldering geeft. We staan als GB/VVD wel achter de 
€ 15.000,00.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? Mijnheer Weerink.  
 
De heer Weerink: Ja, ik zou nog een verzoek willen toevoegen aan de discussie over het Beachveld. 
Zoals al aangegeven is het Beachveld een verrijking voor Albergen en ook voor de gemeente 
Tubbergen omdat de sporters van binnen en buiten onze gemeente zullen komen om van deze toch 
wel unieke voorziening gebruik te maken. Het is een Beachveld ter grootte van een sporthal. Er is een 
groep vrijwilligers die haar uiterste best doet om een nieuw, mooi en veelbelovend initiatief te 
realiseren. Uiteraard lopen ze tegen beperkingen aan. Waarbij het financiële plaatje wel het 
belangrijkste is. Er is door initiatiefnemers voor 50% van de kosten dekking gevonden. Door het 
voorstel van de wethouder te aanvaarden is straks bijna 75% van de kosten gedekt. Maar er is echter 
nog steeds een financieel gat. Uiteraard zal de begroting kritisch tegen het licht worden gehouden en 
ook zal de Alberger bevolking op haar beurt bijdragen door zelfwerkzaamheid. Dat is ook gebeurd bij 
de realisatie van het kunstgrasveld bij de realisatie van de multifunctionele accommodatie bij de 
verduurzaming van de kleedkamers bij de voetbal. Het zou echter jammer zijn als zo een initiatief zou 
stranden omdat we weer ergens een gat hebben. Daarom een vraag, een heel andere vraag waarbij 
ik niet om geld vraag. Is het mogelijk om deze initiatiefnemers te ondersteunen op de weg naar een 
realisatie van het Beachveld. Net als bedrijven een bedrijvencontactpersoon hebben zou ik willen 
vragen is het mogelijk om voor zo een breed gedragen initiatief binnen de ambtelijke organisatie 



 

 

kennis en kunde aan te boren die zou kunnen meedenken in de mogelijkheden die er zijn om bij zo 
een initiatief te helpen meedenken hoe die van verdere financiële dekking kunnen worden voorzien. 
Maar dat geldt voor meerdere initiatieven die nog komen. Dan denk ik met name aan de kennis die er 
is op het gebied van allerlei subsidieregelingen en andere regelingen die er mogelijk zijn. 
 
Mijnheer Oude Luttikhuis: Nou, het ging net over onze hoofden heen dat wij geen verstand van zaken 
over Mijn Dorp 2030 hadden. Nee, dat ging net even tussen twee andere partijen. Echter, voor mij is 
Mijn Dorp 2030 er met name op gericht dat er geen inzet van allerlei ambtenaren zou plaatsvinden om 
dit soort dingen te realiseren maar het juist dicht bij het dorp neer te leggen. Nu vraagt u als CDA'er 
om juist het tegenovergestelde weer te gaan doen.  
 
Mevrouw Kemperink: Ik ben het niet helemaal eens met mijnheer Oude Luttikhuis want we hebben 
daarover discussie gevoerd. We hebben gezegd dat we niemand van buitenaf willen aantrekken die 
veel geld kost. Toen hebben we ook gezegd laten we de ambtenaren die er zijn er voor gebruiken in 
plaats van dure krachten in te zetten. We waren er nog niet helemaal over uit, voor zover mij bekend, 
hoe dat dan vormgegeven zou worden. Ik denk dat de vraag van de heer Weenink op zich een valide 
vraag is maar ik denk niet dat er per se direct een uitspraak over was.  
 
De heer Wessels: IK begrijp het niet helemaal. Volgens mij heeft GB/VVD eerst een poging gedaan 
om extra geld binnen te halen. Van CDA-zijde, de coalitiepartner, horen we dat er geen sprake van is. 
Dan zegt vervolgens op de antwoorden van de wethouder GB/VVD oké, we trekken het terug, we zijn 
tevreden met € 15.000,00 en net als we het klaar hebben begint het CDA opnieuw met extra geld in 
de vorm van mankracht voor dit plan. Enige onduidelijkheid is er wel binnen de coalitie.  
 
De heer Stamsnieder: Nee, ik denk dat het meevalt. Ik denk dat u deze vraag veel meer moet zien, 
het hoeft niet eens zoveel te kosten, een is er al aangedragen dat is het Oranjefonds. Om daar eens 
te proberen te kijken. Zo zouden er wat meer fondsen kunnen zijn. Daar hoeft niet echt een 
ambtenaar uren over te denken. Maar soms zijn er initiatieven of instanties waar subsidies geregeld 
kunnen worden. Dat kost niet zoveel tijd. 
 
De heer Wessels: Maar mijnheer Stamsnieder, voor een briefje naar het Oranjefonds hebben we geen 
ambtenaar nodig. Dat kunnen mensen zelf hoor. 
 
De heer Stamsnieder: Het ging me even om het voorbeeld en misschien zijn er meerdere fondsen. Als 
je daar als leek inkomt, kan ik me voorstellen dat je dat niet weet. Als je dan even een hint krijgt kan je 
daarmee worden geholpen. 
 
Wethouder De Witte: Los van dit initiatief of andere initiatieven, als je kijkt naar onze Noaberkracht 
organisatie, daar zit veel kennis en kunde. Als je kijkt naar het Mijn Dorp 2030 proces in de organisatie 
dan redeneren we van de buurman en buurvrouw gedachte die heel kort tegen de samenleving aan 
staat en heel dicht aan staat tegen de initiatiefnemers. Die brengt daar de kennis en kunde in. 
Daarnaast en dat is een afspraak die ik ook met u heb gemaakt, op het moment dat we mogelijkheden 
zien om een multiplier te creëren van de € 3,5 miljoen en of het op een project, inhoud of thema is, 
dan ondernemen we gewoon die acties. Deze vraag is niet nieuw, het is iets dat we met elkaar al 
hebben afgesproken en het zal ook niet gelden voor het ene individuele initiatief. Dat doen we bij alle 
initiatieven. Ook bij diegene die geen geld kosten. Af en toe breng je daar ook gewoon een stukje 
kennis en informatie waardoor er weer initiatieven ontstaan. We gaan niet specifiek door dit initiatief 
iets extra's creëren. U mag ervan uitgaan dat in onze ambtelijke organisatie de buurman en buurvrouw 
gedachte daar voldoende antwoord op krijgt.  
 
De voorzitter: Is dit voldoende behandeld dit punt nu met de antwoorden van de wethouder? Dan 
constateer ik dat u unaniem akkoord bent met dit voorstel. 
 
Agendapunt 10: Vaststellen Nota Grondbeleid 2016 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven, of is het toch een hamerstuk? 
 
De heer Weerink: Zoals ook in de commissievergadering aangegeven wil ik graag benoemen dat 
starters die niet in aanmerking komen voor een starterskavel, omdat deze op zijn, onevenredig zwaar 
benadeeld worden wanneer ze een iets grotere kavel moeten nemen en daardoor direct veel duurder 
uit zijn. Ik heb het voorbeeld genoemd van iemand die 10 m² meer krijgt, dus 260 m² in plaats van 



 

 

250 m², die graag een starterskavel had willen hebben maar gewoon net iets lager op de lijst staat. 
Deze persoon moet ineens € 16.000,00 meer betalen. Ik heb in de commissievergadering begrepen 
dat dit hier niet thuis hoort bij dit onderwerp en dat het pas aan de orde komt als later dit jaar de 
grondprijzen worden bepaald. Maar ik zou toch graag genoemd willen hebben. Ik zou graag willen dat 
over dit punt vast wordt nagedacht.  
 
Wethouder Volmerink: Op de allerlaatste regel van pagina 17 van de hele bijlage grondbeleid staat 
inderdaad de gemeenten passen een gereduceerde grondprijs toe op bouwkavels voor starters. En 
hoe, daar is de raad zelf aan zet. Lopende dit jaar komen daar voorstellen voor. Of in ieder geval, in 
het huidige voorstel moeten veranderingen komen. Daar kunnen we het met elkaar over hebben. 
Inderdaad, we gaan voor een gereduceerd grondprijstarief. De manier waarop, daar bent u voor aan 
zet. 
 
De voorzitter: Mijnheer Weerink, uw punt gemaakt. Mijnheer Hannink. 
 
De heer Hannink: Onze fractie hecht er aan dat de komende keer, wanneer het stuk grondbeleid weer 
langs komt, het stuk wat uitgebreider is. Nu hebben we een stuk voorliggen dat alleen beschrijft hoe 
de procedure is, wanneer men aan de slag gaat, wanneer er mogelijkheden zijn en op welke wijze 
dan. Maar ook zouden we graag willen zien wat dit college voorstelt in het komende jaar of jaren. Zijn 
ze van plan actief grond te kopen of juist niet. Is er voldoende grond? Die antwoorden hebben we 
gekregen in de commissievergadering. Toen heb ik dezelfde vragen gesteld. Maar wij zouden dit stuk 
een volgende keer graag wat uitgebreider willen zien. Dus op de wijze zoals ik beschreef. 
 
De voorzitter: Maar u gaat wel akkoord met het stuk? 
 
De heer Hannink: Precies. 
 
De voorzitter: Nog anderen? Wethouder, geen opmerkingen? Dan constateer ik dat u akkoord bent 
met de nota grondbeleid zoals die is voorgelegd.  
 
Agendapunt 11: Vaststellen Woonvisie 2016+ 

De voorzitter: Agendapunt 11, het vaststellen van de Woonvisie 2016. Wie mag ik daarover het woord 
geven. 
 
De heer Weerink: Ik heb er een motie voor gemaakt, die zou ik graag inbrengen. De motie heet 
bouwen naar behoefte. We zijn blij dat er nu in alle kernen van onze gemeenten volop wordt gebouwd 
en doorgestroomd naar vrijkomende bestaande woningen. We mogen ook aannemen dat de groep 
jongeren in de leeftijd van ongeveer 25 jaar en ouder op dit moment goed aan hun trekken komt om 
een woning te bemachtigen. We maken ons echter zorgen over het gegeven dat we in onze gemeente 
slechts 500 woningen mogen realiseren de komende tien jaar. Dat is inclusief de woningen die 
worden gerealiseerd door een leegstaande winkel om te bouwen tot appartementen, noem maar op. 
Terwijl we dus maar 500 woningen mogen realiseren hebben we het idee dat we bijna de helft van het 
contingent al hebben verbruikt in de verschillende kernen. De eerste twee jaar van die periode hebben 
we al achter de rug als 2016 is geweest. Uit de cijfers met betrekking tot de leeftijdsopbouw, die de 
hele raad heeft ontvangen, binnen onze gemeente blijkt dat het inwoneraantal in leeftijdsgroepen van 
5 tot 9, van 10 tot 14, van 15 tot 19 en van 20 tot 24 stuk voor stuk groter zijn dat de leeftijdsgroepen 
die erboven zitten. Dus 25, 29, 30, 34, 35, 39 enzovoort. Dus er komt een hele grote groep jongeren 
aan. De Woonvisie behelst tien jaar, er is voor mijn gevoel daarna ook wel tien jaar grote behoefte 
waarschijnlijk. We mogen bouwen naar behoefte is gesteld. De behoefte wordt afgeleid van de 
zogenaamde Primos-cijfers. Daarom deze motie. Dan lees ik nu de motie voor. 
 
Motie nr. 2016/Weerink-Kemperink 
 
Onderwerp: Bouwen naar behoefte 
 
De Raad, in vergadering bijeen op 13 juli 2016 gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende dat: 

• Het woningcontingent voor de gemeente Tubbergen van 2015 t/m 2024, 500 woningen is; 



 

 

• Er de afgelopen 2 jaar een grote inhaalslag heeft plaats gevonden v.w.b. nieuwbouw van 
woningen, waardoor t/m 2024 nog slechts evenveel woningen gerealiseerd mogen worden als 
in de afgelopen 3 jaar gerealiseerd zijn; 

• Er een grote behoefte is onder jongeren om in onze gemeente woonruimte te vinden; 

• Uit het overzicht leeftijdsopbouw per kern blijkt dat de groep jeugdigen van 5-14 jaar en ook 
de groep jongeren van 15-24 jaar veel groter is dan de groep inwoners van 25-34 jaar, 
waarmee verondersteld kan worden dat dit toekomstig leidt tot een grote behoefte aan 
woningen; 

• Gemeenten mogen bouwen naar behoefte van de eigen bevolking; 

• Het contingent en dus de behoefte wordt bepaald in overleg met de gemeenten in de regio en 
de provincie op basis van de Primos-cijfers; 

• Primos een landelijk erkende methodiek is die echter per gemeente wel kan afwijken van de 
werkelijkheid. 

 
Spreekt als zijn oordeel uit dat: 

• Het woningcontingent voor de gemeente Tubbergen t/m 2024 te gering lijkt; 

• De huidige jongeren (5-24 jaar) in de toekomst de mogelijkheid moeten hebben om in de 
gemeente Tubbergen een woning te vinden; 

• Een tekort aan woningen zal leiden tot onnodige uitstroom van jonge inwoners uit onze 
gemeente; 

• De toekomstige behoefte aan woningen in de gemeente Tubbergen zo nauwkeurig mogelijk in 
beeld moet worden gebracht. 

 
Draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1. Om te onderzoeken of de Primos-prognose voor de gemeente Tubbergen leidt tot een reëel 
woningcontingent. Waarbij gekeken wordt naar:  
a. of de in het verleden gehanteerde Primos-prognose voor de gemeente Tubbergen 
overeenkomt met de werkelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren;  
b. of de Primos-prognose die nu wordt toegepast, overeenkomt met de reële te verwachten 
ontwikkelingen voor de gemeente Tubbergen; 

2. De raad voor 1 maart 2017 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Deze wordt ingeboekt als motie Weerink/Kemperink 2016-1. 
 
De heer Wessels: Even een reactie op de Woonvisie. We kunnen in grote lijnen instemmen met de 
voorliggende Woonvisie waarin prominent wordt verwoord dat inbreiding de voorkeur geniet boven 
uitbreiding. We zijn het eens met de visie dat het centrum meer een woonfunctie kan krijgen als 
winkelpanden leeg komen te staan en dat er een compacter centrum kan worden gerealiseerd. We 
hebben dat al eerder eens geformuleerd in een beleidsambitie. In zijn algemeenheid blijven we zitten 
met de vraag waarom we in de komende vijf jaar 210 woningen gaan bouwen in onze gemeenten 
terwijl het aantal inwoners terug gaat lopen. Desondanks steunen we de plannen die bijna maandelijks 
door de heer Weerink worden ingebracht om snel te bouwen voor jongeren. Voor ons blijft het echter 
wel de vraag of we jongeren überhaupt kunnen binden aan onze gemeenten. Met andere woorden, of 
het bouwen van woningen voor jongeren voldoende is om de ontgroening en vergrijzing van onze 
gemeenten een halt toe te roepen. We hebben ook vragen bij de getallen zoals ze net zijn 
gepresenteerd door de heer Weerink. Niet dat we de getallen niet vertrouwen maar ze kloppen niet 
met de getallen die TOF heeft want ik denk dat TOF blij zou zijn met groeiende getallen van 5 tot 9 
jarigen want daar liggen prognoses die teruggaan van 2500 naar 2300 naar 1800 leerlingen. Ik zou 
graag willen weten welke getallen nu kloppen want ze kunnen volgens mij niet allebei kloppen. Maar 
dat hoor ik straks graag. Daarnaast zijn we als PvdA-fractie nog steeds niet gerustgesteld over het 
aantal statushouders binnen onze gemeente. We hebben uit de media begrepen dat we als provincie 
ruim voldoende hebben gehaald maar onze gemeente scoort nog steeds onder het gemiddelde en 
daar zijn wij als PvdA-fractie niet trots op. We gaan er dan ook van uit dat de wethouder het 
afgesproken aantal voor 2016 alsnog gaat halen. Van de vorige commissievergadering is nog een 
vraag blijven liggen, dat las ik ook in het verslag. Hoe zit het met de eenouder gezinnen binnen onze 
gemeente ten aanzien van huurachterstanden. Landelijk is het 31% van de mensen die in de 
problemen komen. Dat sluit een beetje aan bij de vragen van GB/VVD van het begin. Ik hoop dat daar 



 

 

of vanavond of in ieder geval binnenkort antwoorden komen hoe dat bij ons zit met de gezinnen met 
huurachterstanden.  
 
Mevrouw Kemperink: Ja wij hebben ook kennis genomen van de Woonvisie, ook wij kunnen ons 
vinden in de grote lijnen met hetgeen beschreven is. We hebben ook een aantal puntjes van zorg. Een 
van de dingen is dat in de komende tien jaar in de hele gemeente Tubbergen 500 woningen gebouwd 
mogen worden. Nu lezen we in de krant over verschillende bouwplannen die er alleen al zijn in 
Tubbergen maar ook Plan Hutten en in Langeveen nog plannen. We vragen ons af of de andere 
dorpen qua woningbouw niet in het gedrang komen. We willen ten aanzien daarvan het college 
oproepen om hier wel alert op te blijven zodat de andere dorpen wel de mogelijkheid krijgen om 
bouwplannen uit te voeren. Ook zien we dat de sociale woningbouw afneemt. Er zijn slechts 80 
sociale huurwoningen onder de kwaliteitskortingsgrens voor jongeren. Met het oog op het feit dat 
steeds meer huishoudens te maken hebben met betaalbaarheidsrisico's vragen we ons af of die 
afname in sociale woningbouw wel het gewenste effect zal gaan hebben. Maar goed, op deze 
aandachtspuntjes na kunnen wij ons prima vinden in de Woonvisie en we gaan dan ook akkoord.  
 
De heer Plegt: Voorzitter, ook voor GB/VVD geldt dat we ons goed kunnen vinden in de hoofdlijnen 
van de Woonvisie. Ik ga eerst in op de motie, dan gaat het gelijk over het punt van de aantallen. 500 
lijkt weinig. We hebben er wel vertrouwen in dat we daar mee wegkomen. Ik zal uitleggen waarom. 
Het lijkt nu alsof je op basis van Primos 2013 over twintig jaar gaat bouwen voor de vijfjarigen van nu. 
Want zo presenteert de heer Weerink het. Zo ligt het voor ons gevoel niet. Als we bouwen voor de 
vijfjarigen van nu dan hebben we al Primos 2022 of weet ik veel. Daar zal ongetwijfeld inzitten wat de 
behoefte van dat moment is. Zeg ik daarmee dat we tegen de strekking van de motie zijn? Nee, wie 
kan er nu op tegen zijn dat er genoeg woningen beschikbaar zijn voor onze inwoners, nu en in de 
toekomst. Toch zijn we niet echt gelukkig met deze motie. Het is niet handig en ik vind het ook niet 
nodig om te morrelen aan Primos 2013. Primos is een landelijk geaccepteerde manier om 
woningbehoefte te peilen. We kunnen ons niet voorstellen dat het college een wetenschappelijk 
geaccepteerde wijze van prognosticeren zou kunnen vaststellen dat het allemaal niet deugt. Dat zou 
gek zijn want dan zou het al veel eerder naar boven moeten zijn gekomen. Al die dingen die de heer 
Weerink zojuist noemde zitten gewoon in dat model. We vinden ook dat we wat rekening mogen 
houden met de praktijk in andere gemeenten die dachten dat ze harder zouden groeien dan de rest 
van de wereld. Daar boeken ze nu voor miljoenen aan gemeenschapsgeld af op gronden. Dat is niet 
iets dat ons voor ogen staat. Wat ons ook niet voor ogen staat is dat wij de Twentse woningbouw 
afspraken met alle gemeenten in Twente ter discussie gaan stellen. Daarmee, dat kun je ook lezen in 
de stukken, hebben wij veilig gesteld dat alle woningbouwplannen voor de komende jaren de ladder 
van duurzame verstedelijking qua aantallen kunnen doorstaan. Wij willen die zekerheid niet inleveren 
voor, ik noem het maar oneerbiedig, het onderbuikgevoel dat het misschien allemaal niet klopt. 
Daarnaast zouden wij ook wel graag de betrouwbare partner in de regio willen zijn. Morgen begint 
iedereen het te doen. Dan is het einde zoek en kun je van voor af aan beginnen. Dan kan er niet 
worden gebouwd want je hebt niet veilig gesteld dat je voldoet aan de ladder van duurzame 
verstedelijking. Ten slotte voorzitter, daar lijkt de motie een beetje vanuit te gaan dat Primos 2013, ik 
zei het net al, een soort van eeuwigheidswaarde heeft. Alsof we daar over twintig jaar nog steeds voor 
bouwen. Over twintig jaar bouw je voor de vijfjarigen van nu en dan hebben we al lang weer een 
andere Primos waarin de stand van zaken van dat moment is verdisconteerd. Kortom, zijn we er op 
tegen dat er wordt gekeken of het allemaal klopt. Het kan niet zo heel veel kwaad maar het is wat ons 
betreft niet nodig. Het lijkt ons gewoon niet handig. Daar sluit ik mee af. 
 
Mijnheer Weerink: Ik zou graag willen reageren. Van de heer Wessels is de vraag wat klopt er nu, de 
cijfers van de TOF of de cijfers die ik hanteer. De cijfers die ik hanteer zijn van de gemeente 
afkomstig. Die hebt u ook gehad als het goed is. In de commissievergadering heb ik gevraagd om die 
toe te sturen. Dan zie ik in de kolom 5-9 jaar 1290 inwoners in onze gemeente. Als ik kijk in de kolom 
75-79 jaar zijn het er 679, dus ongeveer de helft. Op zich is het wel zo dat de TOF minder leerlingen 
heeft. Dat blijkt ook wel. Als je kijkt in de kolom 10-14 jaar zijn het er 1692. Dus tussen 1692 in de tijd 
10-14 jarigen, dat zijn net de leerlingen die nu van school af gaan. Dan komt er een groep achteraan 
die maar 1290 groot is. Dus die is een stuk kleiner, dat is waar maar nog steeds zijn die groepen, als 
je die samentelt, veel groter dan de groepen die ouder zijn dan 24 jaar. Dus als u daar naar kijkt is de 
groep 10-14 jaar 1692. Die komen we nergens tegen. Dat is de grootste groep die er is. Dat is één. 
Dan op de vraag dat het lijkt alsof ik twintig jaar vooruit kijk. Ja, ik was al bang dat die opmerking zou 
komen. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling is met deze Woonvisie tot 2024 te kijken. Maar ik wil 
alleen maar aangeven dat het niet zo is dat we een tijdelijke piek hebben. Maar we hebben de groep 



 

 

20-24 die heel erg groot is en de groep 15-19 die ook heel erg groot is. Dat zijn wel de groepen die 
over tien jaar allemaal tien jaar ouder zijn. De groep daaronder is ook voldoende groot. Dus het is niet 
zo dat het over tien jaar ineens over is. Dan komt er nog heel veel achteraan. Daarom heb ik dat zo 
breed genomen. Inderdaad, u zegt grond afboeken. Daar ben ik het mee eens, dat moeten we 
voorkomen. Ik vraag ook niet om meer kavels maar ik vraag om meer contingent. Tenminste, als uit 
het onderzoek blijkt dat het rechtvaardig is, alleen dan. Het is nu alleen nog maar een vraag om 
onderzoek. Maar meer contingent kan ook betekenen dat er ruimte komt om woningen te mogen 
splitsen of om van boerderijen woningen te mogen maken zodat dat je er meteen weer grond voor 
moet aanschaffen. Dat was kort mijn reactie op de punten die ik net hoorde.  
 
De heer Wessels: Ik zag vanmorgen nog iets in de krant staan van mevrouw Bussemaker die Twente 
als krimpregio aanmerkt. Kortom, het wil er bij mij nog niet zo heel goed in dat het allemaal booming is 
bij ons en dat we ontzettend groeien. Ik blijf nog wat wantrouwig naar de cijfers kijken. Verder heb k ze 
zelf kunnen lezen.  
 
De heer Plegt: Ik wil niet in herhaling vallen maar ik wil niet de indruk vestigen dat GB/VVD tegen 
voldoende woningen zal zijn, integendeel. Dat wil iedereen. Alleen, ik heb net alle zaken genoemd en 
ik ga ze niet herhalen, maar het betekent dat er in onze optiek ontzettende nadelen zitten als we nu 
gaan zitten morrelen aan Primos 2013 omdat we daar veel afspraken over hebben gemaakt. Als je 
daar aan begint te morrelen begint iedereen in Twente weer te morrelen. Het lijkt ons volstrekt niet 
handig. We zijn er eindelijk na jaren uitgekomen en dan begint Tubbergen opnieuw. Het lijkt ons ook 
niet nodig, juist vanwege het feit dat je met deze Woonvisie tien jaar vooruit kijkt. De ervaring leert ook 
dat we over een jaar of vier, vijf, zes misschien al weer een andere Woonvisie maken op basis van de 
Primos van dat moment. Als er dan aanleiding is om de woningaantallen naar boven bij te stellen dan 
nemen we die. Het is wat ons betreft niet nodig en ik zeg het maar ronduit het is niet handig vanwege 
de nadelen. En om daar nu zo een discussie over te voeren terwijl de urgentie er niet is.  
 
Wethouder Volmerink: Dank u wel voorzitter. In januari afgelopen jaar hebben we woonafspraken 
gemaakt in Twente en eigenlijk indirect ook met heel Overijssel, met alle gemeenten. Dat houdt dus in 
gemeenten en de provincie Overijssel zijn gebaat bij een evenwicht op de woningmarkt tussen vraag 
en aanbod. De ladder voor duurzame verstedelijking vraagt ook om regionale afstemming op het 
moment dat we elkaar voor de Raad van State slepen. Dus, dat willen we aan de voorkant als 
gemeente kunnen tackelen. Dat is ook gebeurd. We hebben met zijn allen afgesproken dat het 
startschot bij Primos 2013 ligt. Dat is afgesproken en dat blijft afgesproken. En we hebben 
afgesproken dat elke gemeente mag bouwen voor haar eigen lokale behoefte. Dat zijn de 
uitgangspunten. Dan ga ik er even doorheen. We hebben de woonprestatie afspraken gedaan en 
bouwen voor eigen behoefte. Volgens mij wordt daar met een aantal gevoeligheden die hier zijn 
genoemd rekening gehouden. Primos in inderdaad een landelijk geaccepteerde methode c.q. 
berekening. Die in heel Nederland dus gebruik wordt. Je moet ergens van een systeem uitgaan. Waar 
gaat Primos vanuit? Inderdaad van het aantal inwoners. Dat heeft te maken met leeftijd of opbouw 
van leeftijd. Het heeft te maken met huishoudens, de aantallen maar ook de samenstelling van 
huishoudens. Maar ook, vergeet niet de bestaande voorraad die er is en die waarschijnlijk straks ook 
nog eens een keer vrijkomt. En we kijken naar de behoefte aan de hand van al die getallen die we 
hebben, ik kwantiteit en kwaliteit. Een Woonvisie zet een stip aan de horizon. Primos, we zijn gestart 
met 2013. 2016 is na de zomervakantie bekend en dan krijg je weer een herijkmoment met de 
wijsheid op dat moment. De verdiepingsslag moeten we met elkaar maken. Ik zal straks verder op de 
motie ingaan. We moeten in ieder geval de lokale behoeften aantonen. Als ik het goed gelezen heb 
kan de motie ons daar bij helpen. U vraagt: 1a. om in het verleden te gaan kijken. Eigenlijk vraagt u 
wat is in het verleden de prognose geweest. We gaan even terugkijken om er misschien iets van te 
leren. Dat kunnen we doen en of de prognose die nu wordt toegepast overeenkomst met de te 
verwachten ontwikkelingen voor de gemeente Tubbergen. Als ik alles een beetje proeft dan missen 
sommigen het gevoel bij de cijfers. Laten we het daar eens over hebben. Kijk, Primos is iets dat we 
met elkaar zijn overeengekomen. Wat ik zelf ook graag wil is: wanneer komt in het ene jaar dit getal 
eruit en in het andere jaar misschien een hele kleine fluctuatie. We moeten daar eens even naar 
kijken. De angst dat een bepaalde groep van een bepaalde leeftijdsgroep niet of wel wordt 
meegenomen, daar moeten we eens met elkaar naar kijken. We moeten kijken op diepgang. Wat zit 
er in de getallenbrij, hoe komt het er uit en hoe kun je daar variaties in krijgen als er weer 
veranderingen komen. Volgens mij is dat de angel. Er komt een grote groep aan, of er komt een kleine 
groep aan of de huishoudens worden anders qua samenstelling. Laten we daar eens met elkaar naar 
kijken. Daar ben ik zelf ook erg benieuwd naar. Welke invloed heeft dit dan op de uiteindelijke 



 

 

uitkomst. Misschien mag ik het heel kort samenvatten. Ja, alles wat er staat dat doen we al maar nu 
het gevoel bij de cijfers, daar kunnen we nog een verdiepingsslag in maken. Als u dat vraagt en hier 
mee bedoelt om een stuk meer idee te krijgen dan alleen de kale cijfers, dan ben ik er zelf ook erg 
benieuwd naar. Dat we en met de Stekgroep en met wens van het klantcontact en alles dat we hier 
binnenhalen maar ook met de ABF-groep die de Primos maakt. Laten we daar eens een extra uitleg of 
motiveren van uitleg krijgen. Als dat is wat u hier mee bedoelt en wat ik hier allemaal hoor, dat is heel 
goed denk ik. Daar komt bij dat we iedere twee jaar herijken. Dus zijn er nieuwe wensen, zijn er 
groepen anders, is er in een keer een grote geboortegolf of juist een sterftecijfer. Het zou zo maar 
kunnen. Het is niet is dat voor tien jaar knettervast staat. Iedere keer komt er met de wijsheid van dat 
moment een soort herijking. Ik hoop dat hiermee een stukje angst, onwetendheid of vragen die er 
waren worden weggenomen. Er stonden nog wat vragen, ik ga ze even langs. Bij de PvdA proef ik 
een terugloop van de bevolking. De cijfers wijzen nu uit dat ongeveer in 2035 de stijging er inderdaad 
uit is. Onze stijging is in Tubbergen minimaal. Getallen van kinderen, er zit wat verschil in de getallen. 
De TOF heeft aantallen. We hebben ook kinderen die niet bij de TOF zitten maar die buiten de 
gemeente al op bijvoorbeeld praktijkscholen of ander onderwijs zitten. Hebben we de juiste getallen? 
Is het ene staatje van 2013 van 2016. Misschien kan dat wat ruis veroorzaken op kleine aantallen. Dat 
zou van invloed kunnen zijn op prognoses van aantallen kinderen in bepaalde deelgroepen. 
Statushouders was een vraag. Zoals het er nu uitziet halen we voor de eerste helft 2016 ons aantal 
voor statushouders. Voor de tweede helft moeten we de woningstichting gaan benaderen en na de 
zomervakantie in overleg om te kijken of dan de aantallen ook gehaald kunnen worden. Het lijkt nu dat 
het iets meer moeite zal geven maar laten we eerst met de woningstichting in overleg gaan of het 
inderdaad een probleem gaat worden of niet. De verwachting is dat het op zich wel kan maar laten we 
dat na de zomervakantie met de woningstichting oppakken. En we moeten nog prestatieafspraken 
maken met de woningstichting als deze visie is vastgesteld. Dan kijk ik meteen naar Dorpen Centraal: 
hoe zit het met de sociale huur. Het blijkt dat de sociale huur in een bepaalde groep afneemt. Dat zijn 
feiten. Ook die gaan we bespreken. Wat zegt dat nu over de vraag van die doelgroep en wat gaat de 
woningstichting er mee doen. Daar komt een aantal oplossingen uit en die worden ook specifiek in de 
prestatieafspraken meegenomen dat uiteindelijk weer naar u wordt teruggekoppeld. Hoe zit het met 
de woningbouw in andere dorpen? Dat was ook nog een vraag van Dorpen Centraal. We kennen op 
dit moment een harde plancapaciteit van rond de 60%. Dat houdt in dat we nog 40% ruimte hebben 
om nog steeds in te vullen met harde plancapaciteit. Als we nu kijken naar onze eigen dorpen dan 
hebben op Tubbergen na alle dorpen nog steeds kavels te koop. Als ik zie hoe hard dit het laatste 
jaar, anderhalf jaar gelopen heeft dan is heel veel vraag ingevuld. Als de Woonvisie is vastgesteld en 
prestatieafspraken zijn gemaakt, waar gaan we wat wel doen of juist niet doen en wie gaat het dan 
doen. Dat is voor ons de opgave. De woonbehoefte boven tafel halen. Dat geeft voor ons als 
gemeente ook een andere kijk op de zaak. En niet zomaar we geven wel uit want het raakt wel op. Dat 
werkt niet meer op die manier. Daar ligt een schone taak voor ons. Dat doen wij namelijk ook, die 
staat hier ook in de Woonvisie. Wij gaan dus ook daar een uitvoeringsprogramma op vaststellen waar 
we jullie in meenemen. Dan kan inderdaad bekeken worden, wat vanuit GB/VVD is gezegd, wat 
wijsheid is. We zetten niet voor tien jaar alles knettervast maar iedere keer komt er een herijkmoment 
of een evaluatiemoment. Dan heb ik volgens mij de vragen over de Woonvisie die vanuit de raad 
kwamen beantwoord. Dan hoop ik alleen dat ik de motie op deze manier, zoals ik hem net heb 
verwoord, mag lezen. Als dat de inzet is, de verdiepingsslag maken, wat betekent een bepaalde 
doelgroep waar u het over had, dat we daar eens even beter naar gaan kijken. Als dat met de motie 
wordt bedoeld dan kan ik daar wel mee uit de voeten. Dank je wel voorzitter. 
 
De heer Weerink: Daar kan ik bevestigend op antwoorden. Ik ben blij dat het in ieder geval op die 
manier wordt opgepakt.  
 
De voorzitter: In tweede instantie nog anderen? 
 
De heer Wessels: Ja, mijn ene vraag blijft weer liggen. Moet ik hem nog stellen? 
 
Wethouder De Witte: We hebben naar aanleiding van uw vraag ook gesproken met de 
woningstichting. De woningstichting geeft aan dat er incidenten zijn bij eenoudergezinnen met 
huurachterstand en dat ze dan goede afspraken maken om er voor te zorgen dat de huurachterstand 
op een zeer korte termijn wordt verwerkt, passend in de situatie. Ik heb ze ook gevraagd om op 
jaarbasis te kijken over hoeveel we praten. Alleen daar heb ik nog geen antwoord op ontvangen, 
anders had u dat nog voor de raad gekregen. We merken dat het geen groot probleem is in aantallen. 
Daarbij had u meer vragen. Mevrouw Bussemaker zei vanmorgen dat we een krimpregio waren. Maar 



 

 

ergens officieel erkend zijn we nog anticipeerregio. Dus de lichtere vorm van krimp. Wel belangrijk 
want het betekent dat we daarin ook wel de aandacht vanuit het ministerie krijgen. U gaf aan dat 
jongeren behouden blijven door het bereikbaar en betaalbaar houden van woningbouw. Dat is een 
belangrijke factor om jongeren te behouden maar veel belangrijker is het hebben van 
werkgelegenheid binnen een reistijd van een uur. Want jongeren hebben van oorsprong een heel 
sterke binding met onze kern. Ze zijn bereid om te reizen voor werkgelegenheid. Maar ik zie dat dit 
een heel belangrijke pijler is binnen de leefbaarheidsgedachte. En daarnaast om u in ieder geval trots 
op vakantie te laten gaan: ik heb vanmorgen de bevestiging gekregen dat we 27 woningen hebben 
aangeboden aan statushouders. Als u naast uw Franse of Italiaanse buurman staat dan kunt u 
opscheppen over de gemeente Tubbergen.  
 
Wethouder Volmerink: In aanvulling, in heel Twente zitten we op 104% van de aantallen die we 
moeten huisvesten. Dus in Twente en ook in heel Overijssel voldoen we netjes aan onze 
verplichtingen.  
 
De heer Wessels : Dat was bekend en dat heb ik ook genoemd. Maar ik vond het jammer in het rijtje 
te moeten lezen dat een aantal gemeenten het niet gehaald had, waaronder Tubbergen.  
 
Wethouder De Witte: Dat klopt. Die cijfers zijn aangeleverd door COA. COA is heel fanatiek bezig met 
het plaatsen. Alleen hun registratie soms te wensen over. Daar hebben meerdere gemeenten zich 
over beklaagd, waaronder ook de gemeente Tubbergen. 
 
De heer Wessels: Het is in ieder geval jammer voor de beeldvorming van de Tubbergen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kemperink nog een opmerking? Mijnheer Plegt? 
 
De heer Plegt: Een korte reactie voorzitter. Als de motie er toe leidt dat het college ons Primos 2013 
nog een keer gaat uitleggen dan kunnen wij ons daar prima in vinden.  
 
De voorzitter: Ik constateer dat u allemaal akkoord gaat met de Woonvisie die hierbij is vastgesteld en 
dat de motie in meerderheid is aangenomen.  
Dan kunnen we twee dingen doen. Of we gaan door met de laatste vijf punten of we nemen even een 
korte pauze voor koffie. Dat laatste? Ja, koffiepauze. Ik schors de vergadering voor vijf minuten. 
 
[korte schorsing] 
 
Agendapunt 12: Verlenging overeenkomst accountantscontrole 

De voorzitter: Agendapunt 12, verlenging overeenkomst accountantscontrole. Ik heb begrepen dat er 
eerst een korte toelichting komt van de heer Oude Luttikhuis. Aan u het woord. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Een toelichting wil ik niet zo zeer zeggen, meer een kleine bijdrage. De 
controle gaat op een constructieve wijze. De betrokken ambtenaren zijn er tevreden over. De 
verhouding prijs/kwaliteit wordt gezien als goed. Ook gezien het offertetraject dat is geweest en het 
verloop van de prijs dat daaraan is gekoppeld. Daarnaast kan onzes inziens een langjarige relatie ook 
de nodige verdieping geven. Ook adviezen worden daarop verbeterd. De auditcommissie is daarom 
voor de verlenging van het contract met een jaar.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wens iemand hier nog iets aan toe te voegen of kunnen we het hier bij 
laten en het voorstel aannemen. Ja? Bij dezen akkoord.  
 
Agendapunt 13: Vaststellen jaarstukken 2015 gemeente Tubbergen 

De voorzitter: Agendapunt 13, vaststellen van de jaarstukken 2015 gemeente Tubbergen. Ik heb 
begrepen dat ook hier de heer Oude Luttikhuis een korte toelichting zal geven.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Ja, ook vanuit de auditcommissie. Als gemeente Tubbergen hebben we een 
verklaring met beperking ontvangen. De beperking is veroorzaakt door het ontbreken van 
verantwoording in het sociale domein. Er was geen accountantsverklaring met betrekking tot de 
geleverde zorg. Er was gesondeerd een onzekerheid van € 2,4 miljoen en dat is meer dan de 3% die 
daar voor stond. Als het overschreden wordt krijg je dus een verklaring met beperking. Tevens heeft 
de accountant de vinger gelegd op een drie tal zaken. De eerste was een aanbesteding. Bij een 



 

 

gezamenlijk traject met een aantal gemeenten is de gemeente Tubbergen opgetreden als penvoerder. 
De totale opdracht was daarmee echter hoger dan de drempel voor Europese aanbestedingen. 
Daarmee stond € 200.000,00 onrechtmatig in de boeken. Daarnaast nog een herhaling van vorig jaar, 
dat betrof het aanleveren van informatie. Er vindt een centrale coördinatie plaats om informatie bij 
elkaar te krijgen voor het adequaat aanleveren van de stukken voor de controle door de accountant. 
De kwaliteit en tijdigheid van de oplevering is echter niet van voldoende kwaliteit. Achteraf moest 
aanvullende informatie worden aangeleverd en dit brengt de tijdigheid van oplevering in gevaar. Dit 
punt was ook vorig jaar reeds aan de orde en behoeft absoluut de nodige aandacht. Er zou ook vooraf 
toetsing moeten plaatsvinden of die informatie die wordt aangeleverd door de afdeling wel tijdig en 
van voldoende kwaliteit is. Verbetering op dit punt is toegezegd maar ook de auditcommissie vindt dat 
dit volgend jaar geen herhaling behoeft. Resultaat binnen het sociaal domein. € 1 miljoen onzekerheid 
met betrekking tot de pgb's via de sociale verzekeringsbank en de kaasstolp heeft de € 2,4 miljoen die 
in eerste instantie is aangegeven, als onzekerheid omdat er geen accountantsverklaringen zijn 
geleverd met betrekking tot de geleverde diensten. De conclusies mag zijn dat de financiële positie 
van Tubbergen goed is maar dat er nog wel puntjes op de i gezet mogen worden voor wat betreft de 
oplevering van stukken. De onzekerheden met betrekking tot het sociale domein heeft Tubbergen niet 
volledig in eigen hand maar ze moet daar waar nodig druk zetten om de partijen die er aan verbonden 
zijn tijdig haar zaken te laten opleveren.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat ten aanzien van de auditcommissie. U sprak namens de 
auditcommissie. Dan de fracties. Wie van u mag ik hierover het woord geven? 
 
Mijnheer Wessels: Dank u wel voorzitter, ten aanzien van het vaststellen van de jaarstukken kunnen 
wij in het algemeen constateren dat de bedragen er voor onze goed uitzien. Wat ons betreft kunnen 
ze worden vastgesteld en kunnen we ook akkoord gaan met de toevoegingen. Een paar opmerkingen. 
De coalitie heeft in haar eerste jaren, naar nu blijkt, onnodig bezuinigd en misschien bewust of 
onbewust een voorstelling van zaken gegeven die verre van rooskleurig was. Het lijkt of we inmiddels 
de verkiezingen naderen en na het zuur het zoet al begint te komen. Waar eerst flink werd bezuinigd 
op de bibliotheek en de muziekschool volgt nu een kleine extra bijdrage voor beide doelen. In 
persberichten wordt vervolgens gejubeld over de nieuwe initiatieven terwijl als raad inhoudelijk amper 
zijn geïnformeerd. Is dit de tactiek van de coalitie? De eerste jaren flink bezuinigen en met de 
verkiezingen in het verschiet cadeautjes weggeven? Het was in dit verband opmerkelijk om tijdens de 
commissievergadering de vorige keer uit de mond van de heer Oude Luttikhuis van GB/VVD te horen 
dat hij, als financieel deskundige, constateerde: "er is structureel geld over." Citaat. En ander citaat: 
"volgend jaar zal er weer structureel geld over zijn." Het lijkt alsof de campagne al is begonnen. 
Daarnaast hebben wij als PvdA-fractie moeite met het ontbreken van de voorspelbaarheid in de 
cijfers. Het ene jaar lijken we ons zorgen te moeten maken over het sociale domein en het jaar erop 
lijkt het alsof het geld tegen de plinten op klotst. Het zou voor onze controlerende taak als raadsleden 
beter zijn als er iets realistischer zou kunnen worden begroot. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik wil even reageren op wat de heer Wessels zei want dat is niet helemaal 
correct mijnheer Wessels. Ik heb letterlijk in de vergadering gezegd dat het incidenteel geld was dat 
hier werd verdiend. Wat mij betrof zou het een meer structureel karakter mogen krijgen. Dat was een 
iets andere nuancering. Want ik heb de wethouder opgeroepen de volgende iets anders te 
budgetteren waardoor je niet in de budgetfase al ruim kosten budgetteert waardoor je structureel dat 
geld ook inderdaad of nul draait of met een klein verliesje. Als je iets anders budgetteert met minder 
negatieve kostenverwachtingen dan houd je daarmee structureel geld over in de begroting. Ik zei dat 
die mogelijkheden in de begroting zitten. Maar die zitten er op dit moment niet in. Wat ik heb gezegd is 
dat je structureel geld kunt creëren om daarmee nieuw beleid te kunnen aanjagen. Als dat verkeerd 
overkomt dan spijt me dat maar ik heb dat exact zo gezegd en exact zo beweerd en niet anders.  
 
De heer Wessels: Ik hoop dat hier een geluidsopname van is want ik heb letterlijk meegeschreven 
want ik rolde hier bijna van de stoel. Ik heb hier nog mijn aantekeningen staan. Ik heb het tussen 
aanhalingstekens gezet want ik denk: wat hoor ik nu? Dit ga ik gebruiken. Ik nodig u uit om samen 
naar de band te gaan luisteren.  
 
De voorzitter: Volgens mij moeten we geen discussie krijgen over de interpretatie, zeker niet als het 
niet vastligt.  
 



 

 

De heer Oude Luttikhuis: De gelden die over zijn, die zijn gewoon incidenteel. Wat mijn oproep aan de 
wethouder was, ik heb die oproep heel duidelijk gedaan en ik denk dat hij het kan bevestigen: maak 
nu van het incidentele geld meer structureel geld door op een kritische manier door die begroting heen 
te gaan waardoor je structureel geld over gaat houden. Van structureel geld kun je ook structurele 
dingen doen. Daarmee ben je verlost van het incidenteel geld uitgeven en het incidenteel bijplussen. 
Daar ben ik een beetje tegen namelijk. 
 
De voorzitter: Was dat meteen uw bijdrage namens GB/VVD? 
 
De heer Oude Luttikhuis: Want eigenlijk moet ik me bij het betoog dat ik net heb gehouden namens de 
auditcommissie aansluiten. De cijfers zien er gewoon goed uit. Er zitten een paar punten bij die enige 
aandacht behoeven. Maar die heb ik wel degelijk goed onderbouwd aangegeven. We  vinden dat je 
als fractie absoluut dat je na twee keer een waarschuwing van een accountant met betrekking tot het 
aanleveren van informatie absoluut de vinger op moet leggen. Ik vind dat de raad de oproep naar de 
wethouder moet doen dat hij het aanleveren van informatie een absoluut punt van aandacht is.  
 
De voorzitter: Ik kijk even naar Dorpen Centraal, mijnheer Oosterik. 
 
De heer Oosterik: Ja, wij staan achter de woorden die de heer Oude Luttikhuis namens de 
auditcommissie uitsprak. We gaan akkoord.  
 
De heer Stamsnieder: Het CDA kan zich ook vinden in hetgeen dat voorligt. Toch even inhakend op 
wat de heer Wessels zegt als hij al aangeeft dat de verkiezingen zijn begonnen. Dat is niet zo. Want 
hij weet ook dat er gelden overgebleven zijn die incidenteel zijn. We hebben ten aanzien van de 3D's 
en u zat zelf ook in die werkgroep, duidelijk gezegd laten we het eerste jaar dit voorzichtig ramen. We 
moeten oppassen dat we later niet veel tekort komen. Ook recentelijk hebben we dat met elkaar 
afgesproken ten aanzien van de 3D's. We hebben nog maar een jaar achter de rug, het is altijd 
twijfelachtig als het gaat om de jeugdzorg waarbij een paar probleemgevallen al kunnen leiden tot 
gigantische uitgaven. Hopelijk gebeurt het niet maar daar moeten we voorzichtig in begroten. We 
willen voorkomen dat we in de ellende raken of dat we mensen moeten teleurstellen en hun zorg 
onthouden. Ik heb begrepen dat de PvdA dat ook niet wil. Dan kan het zo zijn dat er soms geld 
overblijft. Maar dat is allemaal geen halleluja. Want we zeggen ook zelf laten we voorzichtig zijn met 
de uitgave die we doen. Daar waar het soms wat knelt moeten we kijken naar oplossingen. Maar u 
kunt ons niet betichten dat we nu al rondstrooien en u kunt ook niet zeggen dat het geld al tegen de 
plinten op klotst want dan hadden we wel andere bedragen gezien. Het ziet er goed uit, daar mogen 
we blij mee zijn. Maar het kan niet zo zijn dat we beginnen met opmaken. Dat kunt u ons ook niet 
verwijten. Zo zitten wij niet in elkaar en zo zit ook de coalitie niet in elkaar. We willen een evenwichtige 
begroting en wanneer er dan toch wat overblijft, is het mooi meegenomen. Maar u weet ook zelf dat er 
gevaren schuilen in de 3D's. Daar willen wij voorzichtig mee omgaan.  
 
De heer Wessels: Als de indruk is gewekt dat wij ons in het verleden geen zorgen hebben gemaakt 
dan is dat inderdaad niet zo want we hebben ons zorgen gemaakt. Maar, ik vind het juist zo 
opmerkelijk dat je een jaar, anderhalf jaar geleden met elkaar zegt moet er niet meer geld bij want we 
komen in de rode cijfers en nu zie ik ineens zulke mooie, hoge getallen aan de andere kant. Dus dat 
lijkt even wat tegenstrijdig. Daarom heb ik opgeroepen tot, waar mogelijk, wat preciezere begroting 
zodat we ook op die getallen echt kunnen sturen. Want het is nu wel erg lastig. 
 
De voorzitter: Misschien dat de wethouder daar nieuw licht op kan doen schijnen.  
 
Wethouder Vleerbos: Dank voorzitter. Eigenlijk is deze discussie wel fantastisch hè. Het zijn de 
jaarstukken 2015. Dat zouden heel andere getallen moeten zijn als wij niet zo heel lang geleden 
terugkijken. Voor ons liggen de jaarstukken over 2015. En 2015 is het spannendste jaar geweest in 
deze eeuw tot nog toe. Als wij terugkijken naar wat ons in 2015 te wachten stond en we nu naar onze 
jaarstukken kijken dan zie je daar compleet iets anders. Ik snap iedereen die daar een vinger bij legt. 
Dat hebben we zelf ook gedaan Sterker nog, volgens mij hebben wij die hele reis met elkaar afgelegd. 
In de commissievergadering werd al aangegeven dat het een hell of a job was. Dat was het ook. Zeker 
voor onze ambtenaren, daar wil ik ook nog even bij stilstaan. Want het opstellen van deze jaarstukken, 
met alle discussies van de verbonden partijen die we hebben en de accountantsverklaring die daar 
vandaan moest komen, daar hebben jullie ook alles van meegekregen, dat is een compliment waard. 
Dat is ook de reden waarom die stukken veel later zijn aangeboden. Maar het neemt niet weg dat het 



 

 

wel het spannendste jaar was tot nog toe. Wat wij in ons raadsperspectief hebben gedaan en zo 
dadelijk met de begroting, dat gaat over de toekomst en hoe we nu met die middelen verder omgaan. 
Daar denk ik dat ik inhoudelijk niet zo iets over hoef te zeggen. Voorspelbaarheid vind ik een heel 
terechte maar dat linkt heel erg aan wat ik net al zei, als je in het spannendste jaar ooit een compleet 
voorspelbare uitgave had gehad, die twee linken gewoon helemaal niet aan elkaar. En dan het laatste 
punt, daar sluit ik me direct bij aan, het aanleveren van informatie aan onze accountant is vorig jaar 
niet goed gegaan. Dat trek ik me persoonlijk ook aan. Als u de ambitie heeft om dat niet volgend jaar 
weer in de stukken terug te vinden, dan deel ik die ambitie met u. We zullen er alles aan doen om dat 
stuk niet weer terug te krijgen in welk verslag dan ook. Daarmee heb ik de vragen volgens mij gehad. 
 
De voorzitter: Nog anderen of reacties afwachten in tweede instantie? Geen opmerkingen verder? 
Mijnheer Wessels, mijnheer Oosterik, mijnheer Oude Luttikhuis, mijnheer Stamsnieder? Dan 
constateer ik dat u akkoord gaat met het vaststellen van de jaarstukken 2015 van onze gemeente 
Tubbergen. Dank u wel.  
 
Agendapunt 14: Kennisnemen van de jaarstukken 2015 Openbaar lichaam Noaberkracht 
Dinkelland - Tubbergen 

De voorzitter: Agendapunt 14: kennisnemen van de jaarstukken 2015 Openbaar lichaam 
Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen. Wie van u? Ja, mijnheer Oude Luttikhuis. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Wij als GB/VVD willen deze kans grijpen om de organisatie Noaberkracht te 
feliciteren met de inspanningen die zijn gedaan om alle efficiencymaatregelen door te voeren om 
daarmee ook de gemeente Tubbergen de mogelijkheid te geven om de jaarrekening met een positief 
saldo te kunnen afsluiten. Er zijn in de afgelopen periode meerdere efficiencyronden geweest om de 
kosten van de ambtelijke organisatie te realiseren. Het oorspronkelijke target was € 2,3 miljoen. Het is 
achteraf door de raad bijgesteld met € 0,2 miljoen tot € 2,5 miljoen. Daarna heeft Noaberkracht 
aangegeven nog meer te kunnen doen. Echter dit zal effect hebben op de uit te voeren taken en het 
niveau van de dienstverlening. Daarmee is nog eens € 0,7 miljoen ingeboekt als besparing op de 
kosten van Noaberkracht. Wij als GB/VVD die de organisatie van Noaberkracht actief hebben 
gedragen willen deze inspanning nogmaals voor het voetlicht brengen en zijn blij dat onze support tot 
dit resultaat heeft mogen leiden. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zal uw dankwoorden overbrengen. Anderen? Mijnheer Wessels. 
 
De heer Wessels: Ik moet daar wel even op aansluiten. Ook wij vinden het mooi dat de ambtelijke 
samenwerking die wij in een vorige coalitie al zijn gestart zo een mooi resultaat heeft. Verder vraagt u 
in het stuk of wij er kennis van willen nemen. Dat hebben wij gedaan. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Daar nemen wij notitie van. Dank u wel. 
 
Agendapunt 15: Programmabegroting 2017 bedrijfsvoering Noaberkracht Dinkelland - 
Tubbergen 

De voorzitter: Agendapunt 15: programmabegroting 2017 bedrijfsvoering Noaberkracht Dinkelland-
Tubbergen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Programmabegroting Noaberkracht. Ik wil toch even kort stil staan bij de 
meldplicht data. Het is een aantal keer in de commissievergadering aan de orde geweest. We vinden 
het heel goed dat het onderkend is. We zijn echter benieuwd naar een plan van aanpak hoe deze 
risico's in de toekomst te beperken en wanneer mogen wij dit plan gepresenteerd zien? Daar zijn we 
benieuwd naar. Daarnaast inbedding van het betreffende plan in een proces dat risico's in de 
toekomst structureel kunnen worden aangepakt of in een vroegtijdig stadium kunnen worden 
onderkend en daarmee ook dat erop kan worden geanticipeerd in de organisatie op dit soort risico's.  
 
De heer Stamsnieder: Het CDA kan zich vinden in hetgeen dat voorligt.  
 
De voorzitter: Dan stel ik voor dat u akkoord bent met dit agendapunt. Bij dezen. 
 
Agendapunt 11: Rondvraag 

De voorzitter: Dan zijn we nu toegekomen aan de rondvraag. Het lot heeft uitgewezen dat we 
beginnen bij de heer Oude Luttikhuis.  



 

 

 
Mevrouw Reinerink: Op de lijst van openstaande toezeggingen staat dat we in integraal overzicht 
zouden krijgen voor wat betreft de toeristenbelasting, de forenzenbelasting in relatie tot de uitgaven 
binnen de recreatieve en toeristische sector. Volgens mij hebben we dat overzicht niet ontvangen van 
wethouder Vleerbos.  
 
Wethouder Vleerbos: Au. Volgens mij moet ik me dit persoonlijk aantrekken want ik heb ambtelijk wel 
een overzicht gehad. Ik moet even gaan zoeken. Het is er.  
 
Wethouder De Witte: De toezegging is inhoudelijk gedaan door de portefeuillehouder financiën. Alleen 
vanuit recreatie en toerisme zag ik in het overzicht dat een aantal investeringen, met name in 
regionaal verband, er niet in stonden. Daarvan heb ik toegezegd dat hij nog even terug moest en 
opnieuw zou komen. Dus mijnheer Vleerbos, ik red u hiermee volgens mij. Dat is de reden waarom 
het er nog niet is. Uit mijn hoofd is het twee weken geleden dat ik gezegd heb dat het niet volledig 
was. Zodoende. U krijgt hem zeker.  
 
De voorzitter: Kunt u genoegen nemen met dit antwoord? Gelukkig. 
 
Mevrouw Hansté: Ik las bij de NOS dat dienst justitionele inrichtingen in tegenstelling tot de uitspraak 
van het kabinet toch advies heeft uitgebracht om de gevangenis in Almelo weer te gaan sluiten. De 
werkgelegenheid is toch wel heel belangrijk voor ons. Er was ook een motie voor ingediend. Betekent 
het dat de acties en lobby's om het weer open te houden toch weer worden opgestart? 
 
Wethouder De Witte: Ja, het is werkgelegenheid maar we zitten in regionaal Twente verband in 
portefeuillehoudersoverleg lobby dossiers. Daar zijn een aantal thema's benoemd waaronder dit 
thema. Met het oog op de toezegging die gedaan is en hetgeen u nu zegt hebben we zegt dat we 
gewoon continue de lobby blijven houden richting Den Haag om er voor te zorgen dat de 
werkgelegenheid gewaarborgd blijft. Dat geldt niet alleen voor dit dossier, het gaat om veel meer 
openbaar bestuur taken die voor ons van groot belang zijn. Dus ik heb geen seintje gekregen dat we 
niet meer richting Den Haag rijden om het zo maar te zeggen.  
 
Mevrouw Hansté: Super, dank u wel. 
 
Mevrouw Berning: 8 juni jl. hebben wij een raadsbrief gekregen over de kwartaalcijfers 
afvalinzameling. Daarin zien we ook dat er een afname is van meer dan 60% van het restafval. Nou 
heel mooi. Nu bereiken mij alleen verhalen van mensen die hun container willen omwisselen, een 
grijze wel te verstaan, omdat ze uiteindelijk veel minder restafval hadden dan oorspronkelijk gedacht. 
Nu was er een persoon die hem met de auto kon ophalen in Zwolle, een persoon moest er € 50,00 
voor betalen en de ander kreeg hem blijkbaar kosteloos. Of die heeft geluk gehad, dat kan natuurlijk 
ook. Het blijkt in ieder geval dat er enige verwarring over is. Ik weet dat we ook bij het vaststellen van 
het afvalbeleidsplan het ook hebben gehad over een eventueel omruilmoment omdat mensen nog 
moeten wennen aan de container en het nieuwe afvalbeleidsplan. Kan de wethouder daar 
duidelijkheid over geven? 
 
Wethouder Vleerbos: Het is inderdaad zo dat in ieder geval bij de informatieavonden breed uit is 
gemeten dat iedereen een keuze mocht maken tussen een grote en een kleine container. En dat er 
een tweede keuzemoment kwam. Toen dachten wij dat een slim keuzemoment ongeveer deze tijd zou 
zijn. Dan heeft iedereen een half jaar ervaring opgedaan en ben je er achter gekomen dat je dat ding 
een of twee keer in een half jaar aan de straat zet, hoop ik, en dan heb je een kleinere container 
nodig. Maar stel nu dat als we nog even iets verder door de oogharen kijken en we over een maand of 
drie tot de conclusie komen dat eigenlijk elke twee weken grijs afval ophalen niet meer nodig is en we 
kiezen om dat vierwekelijks te doen, heb je dan weer een grote container nodig? Om deze discussie 
te voorkomen hebben wij het moment van keuze iets naar achteren geschoven. We wachten even iets 
meer informatie af, dat keuzemoment komt. Iedereen kan nog kiezen of hij een andere grijze container 
wil hebben of niet. Maar het moment schuiven we iets naar achteren om zeker te stellen dat we niet 
straks nog weer de frequentie aanpassen en dat er dan weer nieuwe containers moeten komen en dat 
daardoor een heleboel onduidelijkheid ontstaat. Ja, dat moment komt. Nee, dat moet je nu nog niet 
doen.  
 



 

 

Mevrouw Berning: We zijn heel positief en blij dat het tweede omruilmoment komt. Nu rest me alleen 
nog de vraag is het handig om voor te sorteren naar de mensen die er eigenlijk nog niet van op de 
hoogte zijn? Zodat ze ook via Rova te horen krijgen dat er nog een omruilmoment komt. En dat ze niet 
nu alvast moeten betalen terwijl er nog een omruilmoment komt, dat zou jammer zijn. 
 
Wethouder Vleerbos: Het feit dat ik hier een antwoord op kon geven is dat ik deze kennis nu een week 
of drie heb. Als die momenten van voor twee, drie weken geleden waren dan kan ik me voorstellen dat 
er geen fatsoenlijk antwoord was. Als het goed is, als je nu Rova belt en deze vraag stelt krijg je een 
antwoord dat gelijkluidend is.  
 
De voorzitter: Voldoende.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ik heb een vraag aan het college naar aanleiding hetgeen in de media 
is gekomen. Daarin is gesteld dat de gemeente wurgcontracten, dat zijn niet mijn woorden maar zo 
wordt het gesteld, afsluit voor wat betreft de jeugdzorg en daarmee de privacy van kinderen zou 
schenden. Ik wil er geenszins van uitgaan dat de gemeente Tubbergen hierbij hoort. Toch zou ik er 
graag iets over willen horen.  
 
Wethouder Vleerbos: Zou u me het stuk dan door willen sturen. Wurgcontracten? 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Het gaat zo ver in de uitleg, het gaat over dé gemeente en daar 
reageren professionals op. Mensen die dientengevolge hun praktijk hebben gesloten en zeggen: ik ga 
mijn beroepsgeheim niet schenden. Er ontstaan hele discussies over. Ik zal het stuk toezenden en het 
gaat me er niet om dat ik al denk dat hier niet is maar het is wel goed dat we het hier bespreken dat dit 
soort verhalen rond gaan.  
 
De voorzitter: Ja, u krijgt daar dus nog antwoord op.  
 
De heer Hannink: Voorzitter, ik heb een viertal vragen.  
 
De voorzitter: Ik ga wel streng zijn over de aard van de vragen. Want vier vind ik voor een rondvraag 
wel heel veel. Maar goed, gaat u gang. 
 
De heer Hannink: De eerste. Vorige week maandag was de bijeenkomst over de NAM in combinatie 
met alle politieke bestuurders, begeleidingscommissie en onze portefeuillehouder die daar bij 
aanschuift waarbij een aantal zaken speelt. Er komt nog een conferentie. De begeleidingscommissie 
wil zich opheffen en de begeleidingscommissie gaat de minister adviseren over welke keuze in hun 
ogen de beste zou kunnen worden gemaakt met betrekking tot afvalwater. Wat onze fractie betreft zou 
het zou kunnen zijn dat we het op prijs zouden stellen om er hier ook over te debatteren. Dat de 
portefeuillehouder de manier van verwerking meeneemt naar de begeleidingscommissie ter advisering 
richting de minister. Dat is één. Twee is dat wij het eigenlijk nog niet zo wenselijk en jammer zouden 
vinden en ook wel een beetje verbaasd zijn dat de begeleidingscommissie zich op wil heffen op het 
moment dat ze hun advies aan de minister hebben uitgebracht. Wij zouden het wat verstandiger en 
logischer vinden dat de begeleidingscommissie in stand zou blijven tot dat de minister het besluit 
uiteindelijk volledig heeft genomen en waar we ons in kunnen vinden.  
 
De voorzitter: Ja, de wethouder.  
 
Wethouder Volmerink: De rol van de begeleidingscommissie was kritisch, onafhankelijk meekijken of 
de NAM, de NAM heeft daarvoor ingehuurd Royal Haskoning, het proces van de evaluatie en de 
alternatieven op de juiste manier zou uitvoeren. Dat was onze rol. We hebben daar een aantal 
resultaten mee bereikt en die zijn destijds genoemd op de laatste begeleidingscommissie avond. Dat 
is de rol van de begeleidingscommissie. We hebben tot dusver, tot en met de vijf alternatieven, die rol 
kunnen vervullen. Daarna hebben we er geen rol meer in. Dus we kunnen ons opheffen. Wat houdt 
dat in? Van de begeleidingscommissie krijg je geen advies. Dat is puur aan de mensen die in die 
begeleidingscommissie zitten. Dat zijn dus twee gedeputeerden, vier wethouders en het Waterschap. 
Die kunnen wel hun standpunt duidelijk maken. Ik kan straks, samen met het college, op het moment 
dat alle gegevens binnen zijn, dat is Deltaris, de merkcommissie en het zoutdebat om het zo maar te 
noemen. Als die drie gegevens binnen zijn gaan we het binnen het college met elkaar over hebben. 
Wat wordt het standpunt van het gemeentebestuur van Tubbergen. Dat gaan andere gemeenten en 



 

 

provincies ook doen. Het zou heel mooi zijn dat we dat zelfde standpunt eventueel kunnen optrekken 
binnen de regio Twente. Maar in ieder geval met Dinkelland en Tubbergen. Het standpunt van 
Tubbergen komt nog. Die is niet aan de begeleidingscommissie. Zijn er nog aanvullende vragen van 
de minister, dan zijn we wel bereid in de vorm van een begeleidingscommissie er antwoord op te 
geven maar onze rol is formeel uitgespeeld.  
 
De heer Hannink: Dat was ook onze doelstelling. We dachten wanneer jullie het advies hebben 
overgebracht dat het ophoudt te bestaan en ook de commissie einde oefening is. We zien liever, wat u 
nu aangeeft, op het moment dat er nog vragen komen dat die beantwoord kunnen worden. Zodat de 
vragen van antwoorden kunnen worden voorzien.  
 
De voorzitter: Dat gebeurt. 
 
De heer Hannink: Dat merk ik nu. We worden geconfronteerd met een aantal bedrijven in de 
gemeente Tubbergen die nogal last hebben van bomen die onvoldoende hoog zijn opgesnoeid. Die 
aangeven dat dekkleden op de wagens worden stuk gereden, net als spiegels. Dit is overigens niet de 
eerste keer, ik zou graag willen voorstellen dat er een plan van aanpak komt zodat ze dusdanig 
worden opgesnoeid naar de wettelijke eis. 
 
Wethouder Volmerink: We zijn nu bezig met een soort inhaalslag met onze eigen gemeentelijke 
bomen, laat ik dat voorop stellen. Alleen onze eigen bomen gaan we dus wel opsnoeien. Bomen van 
particulieren gaan we niet doen. We hebben een aantal particulieren wel zover dat ze dat straks wel 
zelf gaan doen. Er is een aantal wegen bij waarvan de bomen niet van ons zijn, die wel over de sloot 
heen groeien en inderdaad het dekzeil van vrachtwagens die uit mijn wijken kunnen beschadigen. Die 
mensen hebben ook gevraagd om in de aankomende herfst er iets aan te doen. Bijvoorbeeld 
Staatsbos. Dus we doen het wel bij onze eigen bomen, laten we even verschil maken wie eigenaar is. 
Als we zelf de eigenaar niet zijn kunnen we de eigenaar er wel netjes op aanspreken. Ik ben het wel 
met u eens, de veiligheid moet op één staan. Als u een aantal straten of wegen weet waar het 
inderdaad om gaat dan mag u ze ons wel doorgeven. Dan kunnen wij nagaan of het onze bomen zijn, 
dan is het ons pakkie an. Anders kunnen we er een telefoontje aan wagen dat de eigenaar zich 
verantwoordelijk gaat voelen. 
 
De heer Hannink: Ik snap dat op zich, aan de andere kant hebben wij als gemeente de veiligheid te 
dienen. Het zijn onze wegen. Wettelijk gezien mogen we ook de bomen die boven onze gronden 
hangen opsnoeien. Dus er staat ons niets in de weg om ook de particuliere bomen op te snoeien.  
 
De voorzitter: Ho ho, dat mag niet. Dat mag je pas doen nadat je dat vriendelijk hebt verzocht. Dan 
mag je hem aanschrijven en dan pas mag je hem zelf opsnoeien, op kosten van de ander. Maar dan 
hebben we het over bestuursdwang.  
 
De heer Hannink: Ik dacht dat in de wet geregeld was dat je te allen tijde datgene dat boven jouw 
gronden hangt te allen tijde mag gaan snoeien, ook al is het van een ander.  
 
De voorzitter: Nee, dat moet je eerst verzoeken. Eerst aan de eigenaar vragen om dat zelf te doen. 
Pas als hij dat weigert, dan pas kun je maatregelen nemen. 
 
De heer Hannink: Nou ja, ik was van andere informatie voorzien. Dan hebben we het hiermee te doen. 
Oké, uiteindelijk gaat het er om dat er even een plan van aanpak komt. De portefeuillehouder geeft 
aan dat hij daarmee van zins is, daar kunnen we prima mee leven. 
 
De voorzitter: En de oproep, als u straten of plekken kent, graag doorgeven.  
 
De heer Hannink: Dat gaan we doen. Voorzitter, we hadden het net over Noaberkracht. Iedereen is er 
hartstikke positief over en dat ben ik zelf ook. Maar toch gebeuren er vreemde dingen. De 
Denekamperweg en de Vasserweg. De Denekamperweg is gemeente Tubbergen en de Vasserweg is 
gemeente Dinkelland. Maar het is een en dezelfde weg. De weg is recent een tijd afgesloten geweest 
vanwege nieuwe asfaltwerkzaamheden aan de Dinkellandse zijde, dus de Vasserweg. Toen die 
gereed was werd de Denekamperweg afgesloten voor snoeiwerkzaamheden om die op te knappen. 
Dit wordt niet begrepen. Zowel niet door aanwonenden, weggebruikers als onze fractie. We zouden 



 

 

het heel logisch vinden, we praten over één ambtelijk orgaan, dat die dit soort werkzaamheden prima 
kan combineren en in één moment van afsluiting kan uitvoeren.  
 
Wethouder Volmerink: Dat moet ik navragen. Het gaat om de Denekamperweg vorige week en de 
week ervoor, tijdens het afsluiten van de asfaltering.  
 
De heer Hannink: Het was iets eerder. Eerder is de Vassreweg aan de Dinkellandse zijde afgesloten 
geweest vanwege asfaltwerkzaamheden en nadat die gereed was is de Denekamperweg aan de 
Tubbergse zijde afgesloten voor andere werkzaamheden.  
 
Wethouder Volmerink: Ik moet even nagaan wat de reden is. Maar ik ben het wel met u eens, het 
moet wel een beetje logisch zijn, ook in verband met het feit dat het verkeer vlot kan blijven 
doorstromen. Ik zal het even navragen, ik durf het niet te zeggen.  
 
De heer Hannink: En de laatste vraag. We hebben in deze raad een tweetal moties ingediend waarbij 
ik zelf ondergetekende was met betrekking tot de veiligheid kruising Tubbergen-noord. Dus dan praten 
we over de plek afslag Manderveen. We hebben toen verzocht om eventueel een rotonde aan te 
leggen vanwege de veiligheidssituatie. De eerste motie ging over meer overzicht en veiligheid. Die is 
ingevuld hoewel er geen wegaanpassing heeft plaatsgevonden. Vorige week heeft er een fors ongeval 
plaatsgevonden. Het is voor ons aanleiding om toch eens opnieuw een oproep naar het college te 
doen om met de provincie te kijken of ze bereid zijn om toch mee te willen werken naar een veilige 
situatie bij die afslag. We hebben dat gezamenlijk gedaan met de andere fracties en we hebben er 
met elkaar over gesproken. Ook die zijn met mij dezelfde mening toegedaan. 
 
Wethouder Volmerink: U praat dan over de afslag, de T-splitsing, niet van de Tubbergse kant maar de 
Manderveense kant. 
 
De heer Hannink: Nee, de Tubbergse kant. We hebben het over Maatmansweg, Tubbergen Esweg en 
de oversteek. Volgens mij heeft Dorpen Centraal destijds ook nog een motie ingediend voor de 
fietsveiligheid voor de oversteek. We willen daar nog eens aandacht voor vragen omdat er nu onder 
andere een ongeluk is gebeurd. Er was toen geen aanleiding, men zei daar gebeurt niets, dus is het 
geen aanleiding om het aan te passen. Nu is er helaas wel wat gebeurd. Maar we moeten het kalf niet 
verder laten verdrinken dan dat hij al verdronken is.  
 
De voorzitter: Dan zullen we wel even moeten nagaan wat de oorzaak is geweest van het ongeval. Ik 
ga verder.  
 
Agendapunt 12: Sluiting 

De voorzitter: Dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van deze vergadering en toe zijn aan de 
sluiting. Dat doe ik niet anders dan nadat ik u heb uitgenodigd voor een drankje bij Fox voor het 
zomerreces. En dat ik nog een keer het woord geef aan wethouder Vleerbos. 
 
Wethouder Vleerbos: Beste raadsleden, we hebben weer een jaar achter ons. De vakantieperiode 
staat weer voor de deur. Het afgelopen jaar is er van alles gebeurd. Een ervan is een 
afvalverandering. In dat kader hebben wij ook gemeend u een klein presentje te moeten geven zodat 
u ook in de vakantieperiode aan ons blijft denken. Dat heeft de titel 'Waarom vuilnismannen meer 
verdienen dan bankiers'. Het is een geel boekje, ik kan het u niet laten zien want het is 2016 en u krijgt 
het boekje digitaal en wel nu. Ik wens u een hele fijne vakantie namens het college. Geniet ervan, het 
is een prachtboek.  
 
De voorzitter: U hebt het zojuist ontvangen. Ik hoop dat u daar veel leesplezier aan zult beleven en 
natuurlijk een goede vakantie en kom alstublieft heel thuis zodat we na het zomerreces volledig hier 
aanwezig kunnen zijn.  
 
Wethouder Vleerbos: Ik heb net gehoord van de afdeling financiën dat u allen een IPad hebt 
ontvangen. Dus u bent de klos.  
 
De voorzitter: Mag ik u uitnodigen om met mij te gaan staan voor het lezen van het sluitgebed.  
De vergadering is gesloten.  
 



 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 september 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

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