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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 
gehouden op dinsdag 21 juni 2016, aanvang 19.00 uur, in de raadszaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen. 
 

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

Op uitnodiging van 
de raad aanwezig: 

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

Afwezig: mw. A.B.E.G. Kemperink 

 
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. Ik kan u zeggen dat vanavond Anouska Kemperink wegens 
werkzaamheden afwezig is.  
 
Agendapunt 2: Vaststellen agenda 

De voorzitter: Dan komen we nu al weer toe aan agendapunt 2, het vaststellen van de agenda. Er is 
een behandelschema verspreid, dat hebt u gekregen. Voorgesteld wordt om dit schema te volgen. 
Kunt u zich daar in vinden.  
 
Agendapunt 3: Mededelingen 

De voorzitter: Zijn er van uw kant nog mededelingen? Geen? Misschien is het even goed om de status 
van het raadsperspectief in gedachten te brengen. Gisteren leek het er op alsof we al bezig waren met 
een begroting. Dat is dus niet zo. U geeft het college nu vanavond definitief richting mee voor de 
begroting waarin u in feite opdracht geeft om zoveel als mogelijk is de begroting zo in te richten als u 
vanavond uit. Dat is de status. We gaan dan uiteraard ons best doen om dat voor elkaar te krijgen.  
 
Agendapunt 4: Vaststellen: Raadsperspectief 2017 Gemeente Tubbergen 

De voorzitter: Dan zijn we nu bij punt 4. Het vaststellen van het Raadsperspectief 2017 Gemeente 
Tubbergen volgens het behandelschema. Dat betekent dat we eerste beginnen met de algemene 
beschouwingen. Het lot heeft uitgewezen dat we beginnen bij het CDA.  
 
Algemene beschouwingen CDA 
 
Mijnheer Busscher: Voorzitter, namens het CDA zal ik in deze algemene beschouwing nader ingaan 
op een aantal dossiers van het voorliggende raadsperspectief 2017. Uiteraard zal ik namens het CDA 
onze visie op het raadsperspectief 2017 geven. Allereerst wil ik de ambtelijke organisatie en het 
college dank zeggen voor een goed overzichtelijk document. In dit document is de denkrichting van 
het college weergegeven op basis waarvan we als raad overwegingen en keuzes voor de begroting 
kunnen en vanavond willen maken. In de afgelopen twee jaar is er veel in gang gezet en gerealiseerd 
uit ons coalitieakkoord 2014-2018 met de titel 'Wat moed, dat moet'. In de behandeling van dit 
raadsperspectief richten we ons wederom op de toekomst. Voor ons allen geldt dat er nog grote 
opgaven zijn die op de korte termijn de nodige aandacht zullen vragen. Een paar voorbeelden wil ik 
noemen: het sociaal domein maar ook de invulling van Mijn dorp 2030. Toch wil ik eerst met u 
terugkijken naar het afgelopen jaar. De digitale bereikbaarheid van onze gemeente is sterk verbeterd 
door de aanleg van glasvezel, met name in ons buitengebied. Hier heeft Tubbergen een goede 
voortrekkersrol gespeeld waar burgers, maar zeker ook ondernemers baat bij hebben of zullen 
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hebben. Daarna zijn er instrumenten zoals rood voor rood, KGO, schuur voor schuur-beleid, allemaal 
zaken die een grote economische impuls en een beter vestigingsklimaat voor ons buitengebied 
kunnen geven. Met deze zaken creëren we een economische impuls voor het buitengebied en onze 
gemeente. Daarnaast hebben we onlangs nog het bestemmingsplan buitengebied geactualiseerd 
waardoor er ook weer nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Afgelopen maart hebben we als 
gemeenteraad van Tubbergen na vele jaren het besluit genomen over de bouw van een nieuwe 
sporthal bij het zwembad. Zoals bekend was dit een lang gekoesterde wens van het onderwijs en de 
sportverenigingen in onze gemeente. Het CDA vindt immers goede sportmogelijkheden en 
voorzieningen van groot belang voor de inwoners van onze gemeente. Met de realisatie van een 
nieuwe sporthal maken we ook de weg vrij voor de herontwikkeling van het vrijkomende terrein van de 
Verdegaalhal en de gebiedsontwikkeling Tubbergen Bruist. Voorzitter, in alle kernen van de gemeente 
Tubbergen zijn er woningbouwmogelijkheden en wordt er volop gebouwd. Het CDA vindt het kunnen 
blijven bouwen in alle kernen een continu aandachtspunt en zal dan ook continu hier aandacht voor 
vragen. Periodes van bouwmogelijkheden mogen niet worden gevolgd door lange periodes van niet 
kunnen bouwen. We zullen ons daarbij ook moeten richten op aspecten zoals inbreiding in plaats van 
uitbreiding en bouwen voor alle doelgroepen. Met name voor onze jongeren. We verwachten dan ook 
op korte termijn voorstellen van het college. Met betrekking tot de uitvoering van het beleidsplan 
Omzien naar elkaar en de visie daarop is er gekozen voor een integrale aanpak binnen het sociaal 
domein. Hiervan is fase 1 van de transitie van de nieuwe taken uitgevoerd. Met betrekking tot het 
vervolg is er de ambitie om de eigen kracht van onze inwoners te stimuleren en te faciliteren. 
Voorzitter, van het heden en verleden richt ik me nu richting 2017 en verder. Mijn dorp 2030. Het 
begrip Mijn dorp 2030 is in afgelopen tijd wijd en zijd uitgedragen in onze gemeente en in onze 
kernen. Dorpen en de samenleving zijn volop bezig om dit te gaan uitwerken. In dit raadsperspectief is 
het van belang om de toekomstige rol voor ons als gemeente en het proces vast te stellen. Het CDA 
wil voor 2017 en daarna samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
de juiste keuzes hier in maken. daardoor willen we proberen te bereiken dat het prettig wonen, werken 
en recreëren, blijft in onze gemeente en in al haar kernen. De prioriteit van het CDA is geweest op een 
omgeving waar de krimp toeslaat en waar minder kinderen wonen en de inwoners steeds ouder 
worden. Ook het gemeentelijke vastgoed zal daarbij aandacht vragen. Het CDA is van mening dat we 
de bedreiging om moeten zetten in kansen. Het CDA is er dan ook voorstander van om €1 miljoen in 
te zetten op het sociale domein en dan specifiek voor de zorg. We zijn ook voorstander van het 
opnemen van een subsidieloket in de begroting om met een betere faciliterende rol inzicht te bieden in 
allerlei subsidie en fiscale stimulerlingsmogelijkheden.  
De vrijetijdseconomie. Voor het CDA is het van belang dat de gemeente Tubbergen een aantrekkelijke 
gemeente blijft voor onze toerist. Het streven is naar meer overnachtingen. Meer bestedingen per 
toerist en meer werkgelegenheid. We hebben dit dan ook als beleidswens ingediend en zijn content 
dat het meegenomen is in het voorliggende raadsplan.  
Ondernemen en arbeidsmarkt. Het CDA heeft in de beleidsambities gepleit voor een 
bedrijfscontactfunctionaris. Door het aanstellen van deze contactfunctionaris moeten we de eventuele 
afstand tussen overheid en het bedrijfsleven verkleinen. Daarnaast moeten plannen worden 
gestimuleerd en nieuwe verbindingen en contacten worden geïnitieerd waardoor het vestigingsklimaat 
verbeterd zal worden. Mogelijk een fysieke ontmoetingsplek c.q. werklocatie kan hiervoor een 
meerwaarde zijn.  
De plattelandseconomie. Het CDA is geen voorstander om het thema van de plattelandseconomie af 
te bouwen en onder te brengen bij het thema ondernemen er arbeidsmarkt. We vinden dat we hier 
een belangrijke sector in onze gemeente en het belang hiervan tekort doen. We hebben in de 
gemeente Tubbergen een sterk, economisch en beeldbepalend buitengebied met daarin een sterke 
bedrijvigheid. Een agrarische sector verdient de volle aandacht, net als de toeristische en recreatieve 
sector. Een vergelijk: u kunt zich de gemeente Rotterdam toch ook niet voorstellen zonder een 
havenbedrijf? De invulling van Natura 2000, andere processen zoals mestverwerking, biogas, asbest 
vraagstuk en schaalvergroting maar ook de veranderende bedrijfsvoering zijn een aantal voorbeelden 
dat maakt dat dit onderwerp voor Tubbergen, een milieuproject als thema moet blijven. Om met de 
beleidsontwikkeling mee te leven met andere gemeenten en zelf niet hier het voortouw in nemen 
vinden we dan ook geen goede keuze. 
Omzien naar elkaar. Een belangrijke vraag voor de komende jaren is de invulling van de zorg. Ofwel 
het programma omzien naar elkaar. We willen graag dat zorgbehoeften de zorg krijgen die ze nodig 
hebben. Dat bijvoorbeeld gezinnen die het lastig hebben niet tussen wal en schip vallen. Het gaat 
hierbij vaak om individuele gevallen. Het is dan ook moeilijk te controleren of de zorg ook 
daadwerkelijk daar waar het nodig is komt. Een lastige materie voor ons als raad en gemeente die als 
doel heeft dat de zorg komt waar het nodig is. Als gemeente Tubbergen stellen we de financiële 
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kaders en zijn we afhankelijk van de mensen in het veld die de vinger aan de pols hebben en houden. 
Op basis van een jaar ervaring kunnen we voorzichtig concluderen dat er een financieel positief saldo 
is. Voor het CDA is het duidelijk dat we voor de invulling van dit complexe dossier in de toekomst 
voorzichtig moeten zijn en dat we op dit dossier voortdurend alert moeten blijven.  
Taakstelling bedrijfsvoering Noaberkracht. Voorzitter, het college geeft in het voorliggende document 
aan ons als raad verschillende denkrichtingen om de gelegde taakstelling Noaberkracht te kunnen 
realiseren. U vraagt ons als raad in te stemmen met deze denkrichtingen. Toch hebben we zorgen 
over de genomen keuzes hierin en die willen we hier vanavond ook uitspreken. De keuzes zijn veelal 
gericht op de dienstverlening. Het CDA heeft meerdere malen aangegeven dat we een goede 
dienstverlening in de gemeente Tubbergen eisen voor onze inwoners. Het aantal voorstellen of wel 
denkrichtingen betreft de uitvoering van beleidswensen zoals vereenvoudiging van 
vergunningaanvragen of verkeersmaatrelen en minder verkeersborden. Het niet meer ondersteunen 
van evenementen en het niet meer controleren op het parkeerbeleid. Daarnaast wordt het digitaliseren 
van de receptiefunctie genoemd door middel van een ticketzuil in plaats van een receptie. Onzes 
inziens betekent dit dat we nu nog een deel van onze inwoners op afstand plaatsen van een goede 
dienstverlening die we als CDA voorstaan. Een aantal punten hieruit gaat ons dan ook te ver. We 
zullen daar vanavond nog even op terugkomen. Voor het CDA is het van belang dat we bij de 
heroriëntatie op de taken van Noaberkracht de serviceverlening richting onze inwoners en bedrijven 
op een adequaat niveau blijven. Ook dient Noaberkracht op een goede wijze de raad en het college te 
ondersteunen en van informatie te voorzien zodat deze optimaal haar bestuurdersrol kan vervullen. 
Wij vinden dat de gemeente een faciliterende taak heeft en dat ook moet invullen. Ik roep het college 
dan ook op om bij de taakstellingsopgave voor Noaberkracht hier nogmaals naar te kijken. We gaan 
als CDA-fractie straks voor een aantal punten onze visie daarop aangeven.  
De financiële kaders. Bij de uiteenzetting van het meerjarensaldo kunnen we constateren dat het 
financiële startpunt van het meerjarenperspectief op basis van de begroting 2016 en het tweede 
programmajournaal positief is. Het berekende weerstandsvermogen komt nu op een ratio van 1.32 
met daarnaast een beschikbare weerstandscapaciteit van ruim € 7,8 miljoen. We willen hierbij wel 
opmerken dat we alles uiteraard in het juiste perspectief moeten plaatsen. Immers, we gaan uit van 
afname van ingeschatte risico's op het gebied van grondexploitatie en jeugd en een toename van 
inschatting risico vergunninghouders. Met name de herverdeling van het groot onderhoud van het 
gemeentefonds is op dit moment nog een grote onzekerheid. Het CDA vraagt dan ook om bij het 
opstellen van de begroting voor 2017 hier uitvoerig de aandacht op te vestigen. Wij als CDA gaan 
voor een sluitende begroting 2017 en een sluitende meerjarenbegroting. Verder hebben we zoals 
reeds aangegeven nog steeds grote moeite met de extra bijdrage aan de veiligheidsregio. Tubbergen 
betaalt daar het komende jaar en daarna jaarlijks € 200.000,00 extra. Het CDA heeft met meerdere 
partijen hier in deze raad in mei jl. een motie ingediend die er de nodige aandacht voor vraagt. Het 
mag toch niet zo zijn dat we meer gaan betalen en dat de service achterblijft. Het CDA wil sturen op 
strategische doelen en daarbij de maatschappelijke effecten inzichtelijk hebben. Op deze wijze 
kunnen we als gemeente transparant de inspanningen, kosten en bijdragen met de effecten daarvan 
verantwoorden. Voorzitter, afrondend kunnen we als CDA-fractie concluderen dat we in de kernen in 
de gemeente Tubbergen de toekomstbestendigheid en de sociale samenleving willen versterken. 
Samen met de inwoners, ondernemers en de maatschappelijke organisaties willen we gestalte geven 
aan het proces Mijn dorp 2030. We zitten daar op de goede weg. Het programma omzien naar elkaar 
moet er voor zorgen dat we met alle betrokkenen een goede zorg kunnen leveren en er niemand 
buiten de boot valt. We moeten er voor zorgen dat dit programma steeds beter tot uitvoering komt. Dat 
de economische kracht in de gemeente Tubbergen met de aanstelling van de 
bedrijfscontactfunctionaris versterkt kan worden. Dat we als gemeente de dienstverlening aan onze 
burgers hoog in het vaandel willen houden en we geen praatpaal willen zijn omdat we hiermee een 
deel van onze bevolking uitsluiten van een goede dienstverlening. Dat we gaan voor een financieel 
gezonde gemeente waarvan we de lasten zoveel mogelijk proberen laag te houden. Dank u. 
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Busscher.  
 
Algemene beschouwingen Dorpen Centraal 
 
De heer Oosterik: Namens Dorpen Centraal wil ik de samenstellers bedanken voor het maken van het 
raadsperspectief 2017. Allereerst willen wij beginnen met de verschillende visies en ambities zoals die 
beschreven zijn bij de verschillende programma's. De intentie van de ambities is er op gericht om de 
leefbaarheid, maatschappelijke betrokkenheid en de economie te vergoten of in stand te houden en 
dat is natuurlijk wat Dorpen Centraal ook voor staat. Iedereen wil het beste voor onze gemeente en 
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inwoners. Daar is geen twijfel over. De vraag is alleen of we het eens zijn over de wijze waarop we de 
invulling willen gaan geven. Na het lezen van het raadsperspectief vielen ons een aantal dingen op. 
Zo vonden wij de uitleg en de beschrijving van het financiële startpunt helder. Ook het versoberen van 
de welstandsnota past prima binnen ons partijstandpunt. Nog een aantal punten meer zoals de 
stijging in het begrotingssaldo van € 800.000,00 voor de Veiligheidsregio Twente die onder andere 
uitvoering geeft aan het programma Brandweer. We zien dat dit onder andere te maken heeft met 
loonkosten maar vragen ons tegelijkertijd af wat we hier van terug gaan zien in onze gemeente. Levert 
de nieuw ingevoerde financieringssystematiek wel datgene op dat wij als gemeente belangrijk en 
wenselijk vinden? Het meest opvallend vonden wij de voorstellen waarop de taakstelling 
bedrijfsvoering Noaberkracht behaald moet worden. In de raad is al meerdere keren aandacht 
gevraagd voor het verbeteren van de dienstverlening. De receptiefunctie is bij uitstek het visitekaartje 
van onze gemeente. Het enige houvast dat mensen hebben als ze het gemeentehuis binnenlopen met 
een vraag. Niet elke burger is optimaal digitaal. En ook voor die burger moeten we bereikbaar blijven. 
Met het weghalen van een persoonlijke benadering creëer je nog meer afstand tussen de burger en 
de gemeente terwijl die afstand voor velen al voelbaar is. Daarnaast heeft de receptie allemaal extra 
taken gekregen zoals ter inzage leggingen en aanvragen afhandelen voor parkeerontheffingen en 
dergelijke. De vraag is dan ook hoe de extra taken van de receptiefunctie straks worden opgevangen 
en opgevuld. Nog een puntje ten aanzien van de betrokkenheid. We begrijpen dat er meer vanuit de 
samenleving moet komen ten aanzien van bijvoorbeeld evenementen. Maar we vinden wel dat een 
gemeente in de samenleving moet staan en ook een zekere betrokkenheid moet hebben richting 
hetgeen er leeft in de samenleving. Het zou toch betreurenswaardig zijn als een aantal evenementen 
gaat afnemen door deze keuze. Want laten we wel wezen, evenementen geven niet alleen verbinding 
maar zijn ook goed voor de economie en toerisme. Ook vragen we ons af hoe de gemeente de 
koppeling ziet tussen Mijn dorp 2030 en het sociaal domein. Met welke voorliggende voorzieningen wil 
het college hiermee versterken en verbinden? Waarom is daar € 1 miljoen voor nodig? We vinden het 
belangrijk dat het geld dat uit het sociale domein wordt gehaald ook daadwerkelijk ten goede komt aan 
de zorg. De vraag is dan ook waarom zou je weer gaan schuiven met gelden uit het sociale domein. 
Vorig jaar werd er zo maar iets toegevoegd onder de kaasstolp en nu halen we het weer weg. Hoe 
gaan we dit op een goede manier monitoren? Voorzitter, we houden het voor nu kort maar we hopen 
wel dat de wethouders ons met wat toelichtingen wat meer duidelijkheid kunnen verschaffen ten 
aanzien van het raadsperspectief.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Oosterik. 
 
Algemene beschouwingen GB/VVD 
 
Mevrouw Bekhuis: Ik ben iets korter dan mijnheer Busscher denk ik. Voorzitter, voor ons ligt het 
raadsperspectief 2017. De aftrap alweer van een nieuwe planning- & control cyclus voor het jaar 
2017. Graag willen ook wij het college en een ieder die hier aan heeft meegewerkt danken voor hun 
inzet in dezen. In het raadsperspectief staan de belangrijkste ontwikkelingen in keuzes die de 
komende jaren bepalend zijn voor het beleid en de begroting. Ons coalitieakkoord 'Wat moed, dat 
moet' krijgt hiermee handen en voeten. De beleidsambities van GB/VVD zijn hier dan ook helder en in 
ons coalitieakkoord vastgelegd. Waarbij we willen opmerken dat de door onze fractie opgenomen 
ambities naar onze wens een invulling krijgen op dit moment. Uiteraard willen we bij het 
raadsperspectief aangeven welke accenten wij voor de begroting 2017 graag zouden willen 
aanbrengen.  
De dienstverlening. De fractie GB/VVD hecht veel waarde aan een goede dienstverlening aan onze 
inwoners en ondernemers. Persoonlijk contact bij de balie blijven wij belangrijk vinden. Het voorstel 
voor verdere digitalisering kan onze instemming niet krijgen. Een informatiezuil in plaats van een 
persoonlijk contact bij de ontvangst in het gemeentehuis is ons een brug te ver. Persoonlijk contact 
tussen onze inwoners en de gemeente in fysieke zin wensen wij in stand te houden. Een vriendelijke, 
snelle en deskundige dienstverlening vinden wij van het grootste belang. Goed gastheerschap is een 
term die hier dan ook zeker op zijn plaats is. Later deze avond zullen we hier als coalitie nog een 
amendement voor indienen.  
Vrijwilligers en evenementen. Zoals de fractie van GB/VVD eerder aan de orde heeft gesteld wensen 
wij de vrijwilligers die diverse evenementen mede organiseren te steunen bij hun aanvraag. Deze 
ondersteuning dient naar onze mening naar een hoger niveau te worden gebracht. Deze vrijwilligers 
verdienen onze ondersteuning en daadwerkelijke hulp. Uiteraard wensen wij de veiligheid van 
bezoekers en deelnemers zo optimaal mogelijk na te streven.  
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Gladheidsbestrijding. De fractie van GB/VVD weet dat het huidige beleid er op gericht is dat de 
strooiroutes zijn bepaald op basis van routes van hulpdiensten, openbaar vervoer, en 
schoolfietsroutes. Tevens zijn vanuit economische overwegingen winkelgebieden hier in opgenomen. 
In het verleden werden ook zorgcentra en bejaardenwoningen meegenomen. Graag willen wij u 
vragen om hierbij te kijken of dit beleid aansluit bij de realisatie van de nieuwbouw van de TMZ in 
Geesteren. Onze fractie wenst geen verdere versobering van de strooiroutes en de noodzaak hiertoe 
is er onzes inziens niet en mag zeker niet de kwetsbaren uit onze samenleving treffen. Om deze 
kracht bij te zetten zullen we hier later als coalitie ook nog een amendement toe indienen. De 
plattelandseconomie is volgens de fractie van GB/VVD van groot belang. Zeker in de huidige lastige 
tijd waarin onze agrarische ondernemers opereren blijven wij het onderwerp plattelandseconomie 
prominent op de agenda plaatsen. We willen hier nog graag de volgende aanvulling bij maken. We 
weten dat de regio Twente, een van de trekkers in Nederland, de tweede plaats in de HTSM, high tech 
systemen en materialen, in de wereld inneemt. Hierbij speelt dit een belangrijke rol. Wij willen ons 
college vragen om Tubbergen ook in dezen meer te profileren. Zeker nu we weten dat glasvezel op 
bijna elk adres in Tubbergen aanwezig is.  
Mijn dorp 2030. Mijn dorp 2030 begint op gang te komen en bevindt zich gewoon in onze gemeente. 
Ook al dacht het college hiervoor vandaag in Zwolle op bezoek te moeten, volgens de informatie. Wij 
zijn benieuwd naar de eerste resultaten en ideeën die de buurtmannen en -vrouwen ons brengen. Om 
het sociaal domein nog extra onder de aandacht te brengen kunnen we ons wat dat betreft vinden in 
de denkrichting van het college om € 1 miljoen extra toe te voegen aan Mijn dorp 2030. Dit bedrag kan 
uitsluitend worden ingezet voor het sociaal domein. Voor dit moment wil ik het hier graag bij laten. 
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Algemene beschouwingen PvdA 
 
Mijnheer Wessels: Dank u wel voorzitter. Ook ik wil beginnen met een woord van dank aan allen die 
hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het raadsperspectief. Ondanks dat het toch weer 75 
pagina's beslaat is het een goed leesbaar document geworden. De complimenten daarvoor. In zijn 
algemeenheid geeft het raadsperspectief aan dat we er financieel gezien goed en stabiel voorstaan. 
Ook dat is een compliment voor de verantwoordelijke wethouder en het college. In het 
raadsperspectief staan de belangrijkste keuzes en ontwikkelingen voor 2017. Het beleid is gebaseerd 
op het coalitieakkoord aangevuld met de verschillende beleidsambities die we eerder in dit jaar 
konden indienen. Over onze eigen beleidsambities kan ik kort zijn. De ambitie om het convenant rond 
de bollenteelt aan te scherpen haalde het niet. Er wordt dus ook weer volop gespoten op de Essen in 
onze gemeente. De enige vervuiling waar deze raad zich zorgen om maakt, zo lijkt het, is de NAM. 
Dat betreuren wij. De tweede beleidsambitie van onze partij was een oproep om de bezuinigingen van 
de bibliotheken terug te draaien. Ook deze ambitie werd getorpedeerd door de coalitiepartijen. Het 
zou zo’n vaart niet lopen met de sluiting van de bibliotheken in Albergen en Geesteren. Inmiddels zijn 
de coalitiepartijen wakker geschud en is er een motie door hen geformuleerd waarin men probeert om 
het tij nog te keren. Natuurlijk zijn we daar dan wel weer blij mee maar waarom zo laat en waarom zo 
half. De 24 beleidsambities van de coalitiepartijen hebben het allemaal gehaald en dat is natuurlijk niet 
verwonderlijk. Vreemd is wel dat twee derde van deze beleidsambities in dit voorliggende 
raadsperspectief worden gekwalificeerd als bestaand beleid. Zeven CDA-ambities en maar liefst 
negen GB/VVD-ambities werden beoordeeld als bestaand beleid. Met andere woorden, ze voegden 
niets toe en waren eigenlijk overbodig. Het stelt ons erg gerust dat de getallen voor het sociale domein 
er vooralsnog goed uitzien. Want daar lag in het afgelopen jaar onze grootste zorg. Er zijn geen 
drastische voorstellen nodig om te komen tot budgettaire neutraliteit. Zo lees ik in het 
raadsperspectief. Dat is ons echt een pak van het hart. De discussie over de kaasstolp zullen we 
binnenkort met elkaar gaan voeren. Mijn dorp 2030 is een belangrijk onderwerp voor de komende 
jaren. We vinden het belangrijk om inspraak en verantwoordelijkheid bij de bevolking neer te leggen 
en we vinden dat er al goede en hoopvolle stappen zijn gezet en zijn benieuwd naar de vervolgen. 
Zeker nu er € 1 miljoen is toegevoegd aan het budget. Afsluitend zijn we tevreden over de financiële 
kant van dit voorliggende raadsperspectief. We zullen dit inhoudelijk beleid in het komende jaar weer 
op een constructief kritische wijze blijven volgen en zullen in de loop van de avond nog enkele vragen 
stellen op onderdelen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga ervan uit dat alles dat u in uw algemene beschouwingen hebt gezegd 
later nog terug komt. Anders zouden wij als college op een aantal punten nu moeten reageren en ik 
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neem aan dat dit niet nodig is omdat u er later op terugkomt. De meeste van u hebben dat ook 
gezegd. Ik ga ervanuit dat het voor alle fracties zo geldt.  
 
Hoofstuk 7.1 Krachtige Kernen 
 
De voorzitter: Dat betekent dat we nu overgaan tot de inhoudelijke behandeling. Dan beginnen we bij 
programma 7 thema 1 Krachtige Kernen en 7.1.1 thema Wonen en Vastgoed. Wil iemand van u daar 
iets over zeggen.  
 
Mevrouw Berning: Wonen en Vastgoed. Voor wat betreft het herontwikkelen van de vastgoedlocatie 
en gebiedsontwikkeling Tubbergen Bruist. Dat is gisteren tijdens de raadsvergadering aan bod 
gekomen, mede door vragen van de heer Weerink in het vragenuurtje. Ik ga hier geen herhaling van 
zetten doen, we hopen op spoedige ontwikkelingen. Daarnaast zijn we uiteraard positief over het 
opnemen van de starterslening. Daar heb ik een aanvullende vraag over. Ik ben eigenlijk benieuwd of 
er ontwikkelingen zijn vanuit de provincie met betrekking tot de starterslening of meer in het algemeen 
om beweging te krijgen in de woningmarkt. Daar is toen over gesproken en er is toen een brief 
verstuurd vanuit Dinkelland en Tubbergen richting Gedeputeerde Staten. Ik was benieuwd of er 
ontwikkelingen zijn. Dat was het. 
 
Mevrouw Bekhuis: Ik heb dezelfde vraag als mevrouw Berning. Ook wat de ontwikkelingen zijn vanuit 
de provincie. We zijn destijds niet helemaal positief geweest over de starterslening. Dat heeft er niets 
mee te maken dat we niet positief over de starterslening zijn maar meer het bericht over de provincie 
wilden afwachten. Dat wil ik wel even toevoegen. 
 
Mijnheer Plegt: Ik heb nog een klein puntje. We hebben een door de gehele raad gesteunde motie 
ingediend om het college op te roepen om tijdig te kijken naar nieuwe bouwlocaties. Het staat me bij 
dat het unaniem is aangenomen. We gaan er ook vanuit dat het wordt verwerkt. Ik wil nog wel de 
urgentie daarvan onderstrepen als je kijkt hoe bijvoorbeeld in Geesteren waar ruim 40 kavels te 
verkopen waren, er zijn er nog 6 beschikbaar. Dat is informatie die ons bereikt. Dat betekent eigenlijk 
dat je graag wilt dat men daar spoedig mee aan de slag gaat zodat men daar niet opnieuw acht jaar 
hoeft te wachten. Dat is het onderstrepen van de urgentie daarvan en ik veronderstel dat iedereen het 
daar mee eens zal zijn.  
 
Wethouder De Witte: Mede naar aanleiding van een brief van alle gemeenten uit de provincie 
Overijssel die gedeputeerden hebben opgeroepen om de starterslening voort te zetten en een motie 
die is ingediend door een aantal Statenleden is de gedeputeerde een verkenningsonderzoek gestart 
naar het voortzetten van de starterslening in combinatie met een duurzaamheidslening. Er is 
afgesproken dat ze dat rond maart of april zouden terugkoppelen. Alleen tot op de dag van vandaag 
hebben we daarover nog geen duidelijkheid we zijn nog volop bezig met het verkennersonderzoek. En 
dat is ook de stand van zaken waar in wij verkeren. In elk bestuurlijk overleg dat we met de provincie 
hebben die thema wonen in zich heeft vragen we aandacht voor duidelijkheid omtrent de 
starterslening. Want wij blijven bij ons standpunt dat de starterslening daadwerkelijk nog steeds een 
effectief instrument is voor de doorstroming op de woningmarkt in de gemeente Tubbergen. Dus er is 
op dit moment nog geen duidelijkheid mevrouw Bekhuis en mevrouw Berning. 
 
De voorzitter: Wethouder Volmerink:  
 
Wethouder Volmerink: Ik heb de opmerking van de heer Plegt opgevat als een opmerking, niet direct 
een vraag met een plan. Inderdaad de volgende plannetjes hebben zich aangediend. Ook op 
inbreidingsplannen en ook een klein uitbreidingsplannetje. We hebben daar nog grond liggen dus we 
hoeven geen zeven jaar te wachten.  
 
De voorzitter: Voldoende over dit thema? 
 
Thema 7.1.2 Mobiliteit en bestendigheid. Wenst iemand daarover het woord. Niemand? 
 
Thema 7.1.3 Maatschappelijke voorzieningen 
 
De heer Stamsnieder: Dank u wel voorzitter. Dat gaat over de nieuwe opzet voor het muziekonderwijs. 
Daar is door verschillende partijen over gesproken. Gisteravond merkten we wel dat bepaalde partijen 
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toch behoefte hebben gehad aan tussentijdse informatie. Aan de andere kant zegt het spreekwoord: 
een broedende kip moet je niet storen. Gezien de brief die we hebben ontvangen en die 
gisterenavond ook is toegevoegd aan de ingekomen stukken blijkt dan men elkaar heeft gevonden. En 
dat er op vele fronten wordt samengewerkt. Dat het op die manier zou moeten hebben we destijds ook 
van harte toegejuicht. Als ik de brief goed lees is men zelf ook zeer content over het bereikte resultaat. 
Daar gaat het uiteindelijk om: wat bereiken we met elkaar. We kunnen ons dan ook vinden dat in de 
begroting van 2017 € 15.000,00 extra wordt opgenomen om dit ook goede handen en voeten te geven 
zodat de uitvoering van dat wat de verschillende groeperingen hebben bedacht daar ook gestalte aan 
te kunnen geven. Het zou mooi zijn als het lukt zoals men het voorstaat. Dat eerst ten aanzien van het 
muziekonderwijs. Dan ten aanzien van de nieuwe opzet bibliotheek. We kunnen het niet eens zijn met 
de opmerking die de PvdA zojuist heeft gemaakt want die geeft aan dat wij er voor waren dat die twee 
voorzieningen weg gaan in de kernen. Dat is niet het geval voor Albergen en Geesteren. Wij hebben 
bij het raadsbezoek dat we hebben gebracht een uitvoerige uitleg gehad van de directrice, of de 
manager, het is maar net hoe je het tegenwoordig noemt, direct al aangegeven als CDA dat het ons 
niet zo zeer ging om de gebouwen. Want dat was ook het eerste waar ze mee kwam. We hebben ook 
gezegd: kijk ook eens naar de personele bezetting en de inzet. Maar ook wat die kosten daar van zijn. 
We hebben meerdere malen hier in de raad aangegeven dat we geschrokken zijn van de personele 
uitgaven. Met zo weinig medewerkers zo veel geld op kunnen maken. Dat is heel knap. We hebben 
gezegd het gaat ons om de voorziening. Er moet een bibliotheekvoorziening zijn in Albergen en in 
Geesteren waar ook alle leeftijden naar toe kunnen, dus ook de ouderen, de schoolkinderen en de 
tussengroep. Voor de ouderen is vooral het ontmoeten belangrijk. Daar hebben we altijd iets van 
gezegd. De stenen, waar het is, in het dorpshuis of in het geval van Geesteren in de aanleg, of op 
school zoals ook in Albergen, het gaat ons er om dat de functie van de bibliotheek blijft. Dat mensen 
daar boeken kunnen halen en dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat is onze insteek geweest. En als 
dat niet meer gebeurt in het gebouw waar het nu gebeurt, daar hebben we minder problemen mee. 
Het gaat ons uiteindelijk er om dat die voorziening er blijft. Dat even naar aanleiding van de 
opmerkingen van de PvdA. Wat we daar ook belangrijk in vinden is: de Arcon doet een onderzoek. De 
samenleving wordt hier nauw bij betrokken. Dat vinden wij belangrijk want zij hebben ook een mening 
over die voorziening. Ik denk dat het goed is dat we dat onderzoek ook afwachten en alles met elkaar 
moeten bekijken wat dan goede voorzieningen zijn in de hele gemeente Tubbergen. En specifiek voor 
Geesteren en Albergen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Weerink. 
 
De heer Weerink: Dank u wel burgemeester. Ik wil graag een motie aan het verhaal van de heer 
Stamsnieder toevoegen. De motie komt er in het kort op neer dat we niet zo zeer voor het behoud van 
het gebouw van de bibliotheek gaan maar wel voor het behoud van de functie. 
 
Motie van CDA, Gemeentebelangen/VVD en Dorpen Centraal 
 
Onderwerp: Bibliotheek Albergen en Geesteren 
 
De Raad, in vergadering bijeen op 21 juni 2016 gehoord de beraadslaging, 
 
overwegingen: 

• in het raadsperspectief 2017 wordt voorgesteld om niet €150.000 maar €100.000 structureel 
jaarlijks te bezuinigen op de bibliotheken, waarbij de vermindering van de bezuiniging als 
investering wordt gezien voor het Bibliotheek op School-concept. 

• hoewel het fysieke openbare bibliotheekgebouw verdwijnt, wordt de bibliotheekfunctie 
versterkt voor leerlingen tot en met de basisschoolleeftijd. 

• in Albergen en Geesteren is echter de behoefte om de functie van een bibliotheek te 
behouden voor alle leeftijden. 

• er wordt nog een onderzoek uitgevoerd door Arcon in samenwerking met de bibliotheek en de 
gemeente. 

• er is relatief weinig tijd om in te spelen op uitbreiding van het Bibliotheek op School-concept. 
 
oordeel: 

• het Bibliotheek op School-concept juichen we toe. 
• binnen het bovenstaande concept moet ook voor ouderen in Albergen en Geesteren de 

bibliotheekfunctie behouden blijven. 
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• de toegang tot de bibliotheekfunctie voor inwoners ouder dan de basisschoolleeftijd, hoeft 
geen 12 uur per week te zijn; 8 of 4 uur zou voldoende kunnen zijn. 

 
draagt het college van Burgemeesters en wethouders op: 

• om de dorpen de mogelijkheid te geven aan een toegankelijke bibliotheekvoorziening voor 
jong en oud te werken en de dorpen de beschikking te geven over de vermindering van de 
bezuiniging ad € 50.000 om deze voorziening gestalte te geven. 

 
en gaat over tot de orde van de dag 

De voorzitter: Dank u wel. Deze motie wordt ingeboekt als 2016 Weerink/Oude Luttikhuis/Oosterik-1. 

Dat was uw bijdrage.  

De voorzitter: Ik ga door. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Die overhead. Ons grote probleem is dat die € 50.000 niet bij de bibliotheek 
neer te leggen maar bij de scholen. Juist om de overhead die zojuist door de heer Stamsnieder is 
aangehaald ten opzichte van de dienstverlening die ze hadden er een goede balans in blijft. Dat er 
niet een topzwaar iets is.  
 
De voorzitter: Nog meer vanuit GB/VVD over dit thema. 
 
De heer Oosterik: Ja, wij hebben deze motie ook ondersteund en ondertekend. Wat net werd 
aangegeven, de functie blijft behouden. In welke gebouw is wat ons betreft ook een bijzaak. Daarom 
hebben we deze motie ondersteund en ondertekend.  
 
De voorzitter: En over dit thema verder hebt u geen opmerkingen? 
 
De heer Oosterik: Nee. 
 
De heer Wessels: Even over de bibliotheek. Het lijkt wat tegenstrijdig dat ik degene ben die iedere 
keer over de bibliotheek begon en nu deze motie niet ondertekent. Dat wil ik graag even uitleggen. 
Voor mijn gevoel onderteken je een motie als je het er helemaal mee eens bent. Als er dingen in staan 
waarvan je het niet helemaal eens bent dan kies ik voor ondersteunen in dit geval. Wat zit er dan in 
wat me niet aan staat? Er staat hierin vermindering van de bezuiniging. Natuurlijk ben ik blij met een 
vermindering van de bezuiniging maar we zijn vanaf het begin gegaan voor het helemaal weghalen 
van de bezuiniging. In die zin komt deze motie op de helft van wat we willen en is dit niet helemaal 
100% van wat we willen. Een andere aanvulling is dat in de motie staat dat er weinig tijd is om in te 
spelen op de uitbreiding van een schoolbibliotheek. Dat is nu ook zo maar dan wil ik u wel in 
herinnering brengen dat we een jaar geleden deze bezuiniging hebben doorgevoerd. Dat mevrouw 
Voogsgeerd van de bibliotheek hier heeft gezeten en een jaar geleden heeft gezegd: dat zal leiden tot 
de sluiting van twee vestigingen. We hadden het allemaal eerder kunnen zien aankomen. 
Desondanks wil ik hem graag ondersteunen omdat ik denk dat we hiermee toch nog een klein beetje 
van ons culturele erfgoed kunnen behouden in de gemeente Tubbergen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Verder over dit thema geen opmerkingen? 
 
De heer Wessels: Ja, volgens mij zit Mijn dorp 2030 ook in dit verhaal, of heb ik dat niet goed. 
 
De voorzitter: Dat komt nog.  
 
De heer Wessels: Dan wacht ik. 
 
Wethouder De Witte: Wordt er nu al een reactie op de motie van mij verwacht? 
 
De voorzitter: Dat kan. 
 
Wethouder De Witte: Ik heb er eerst twee vragen over. Met name bij overwegingen geeft u aan dat we 
ook de € 50.000 moeten gaan gebruiken om de functie in Geesteren en Albergen uit te gaan bouwen. 
Dat zal dus naast de bibliotheek op school zijn. Ik kijk u aan want u kijkt mij heel verbaasd aan.  
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De heer Oude Luttikhuis: Nee, het is de bibliotheekfunctie op de school. Die wordt uitgebouwd. 
 
Wethouder De Witte: Helder. Daarnaast hoorde ik Akron maar het is Arcon die het onderzoek uitvoert.  
 
De voorzitter: In de motie staat het goed. 
 
Wethouder De Witte: Daarin speelt de samenleving, de dorpsraad Albergen en Geesteren, ook een 
rol. Ze zijn aan de voorkant gevraagd om opmerkingen te geven ten aanzien van het proces en zijn 
mede eigenaar van hetgeen daar gebeurt.  
 
De heer Stamsnieder: Dat gaf ik ook aan. Dat gebeurt in samenwerking met de samenleving.  
 
Wethouder De Witte: Oké. Voor de rest kunnen we de hele discussie van gisterenavond herhalen 
want daar is al het een en ander uitgesproken over hoe we als college aankijken tegen het proces van 
de bibliotheek. Daarin hebben we herhaald dat het ons niet gaat om het in stand houden van stenen 
maar om het versterken van de functie Geesteren Albergen. Deze motie ligt in lijn met hetgeen 
gisterenavond is gezegd. Maar ik heb ook geantwoord op vragen die de heer Wessels heeft gesteld. 
Ik ben blij, ik heb in het college verder nog niet overlegd maar ik neem toch het voortouw, dat dit in lijn 
ligt met dat wat we gaan doen. Ik ga zowel met Albergen Geesteren als met TOF, maar ook de 
bibliotheek in gesprek om de nieuwe opzet vorm te geven.  
 
De voorzitter: We kunnen natuurlijk gaan schorsen pro forma. Maar ik weet inmiddels dat dit in feite in 
lijn ligt met datgene dat gisteren is verteld. Ik denk dat het handig is om te zeggen: deze motie kan het 
college ondersteunen. Laat dat helder zijn. Dat was wat mij betreft dit thema.  
 
7.2 Economische kracht en werk 
 
De voorzitter: Dan komen we bij het eerste thema. 
 
Thema 7.2.1 Vrijetijdseconomie.  
 
De voorzitter: Wil iemand daar iets over zeggen? Ja. 
 
De heer Olde Hampsink: We hebben een aanvullende vraag, het betreft het plan de Tutenberg. Hoe is 
de status van het plan de Tutenberg? 
 
De voorzitter: Vanuit GB/VVD nog iemand op dit thema.  
 
Wethouder Volmerink: De Tutenberg heeft een principeverzoek ingediend en daar is van onze kant 
antwoord op gegeven. Nu kunnen zij daar weer verder mee aan het werk. Op dit moment ligt er nog 
niets binnen aan een voorontwerp of ontwerp bestemmingsplan. Dus het principeverzoek is ingediend 
en er is antwoord op gegeven door ons en nu is de initiatiefnemer weer aan zet voor het 
vervolgtraject.  
 
De voorzitter: Voldoende. Dan concludeer ik dat we nu toe mogen naar het volgende thema. 
 
Thema 7.2.2 Ondernemen en arbeidsmarkt 
 
De heer Booijink: Voorzitter, ik wil wel een paar zaken aantippen. Er is al een en ander door onze 
fractie voorzitter vernoemd. Ik wil toch even meegeven dat wij als fractie CDA positief gestemd zijn 
over de invulling zoals u als college met het thema ondernemen en arbeidsmarkt bezig bent. We zijn 
blij gestemd met de aanstelling van de bedrijfscontactfunctionaris. Daar verwachten we ook veel van. 
Ook willen we even complimenteren dat het glasvezelnetwerk in het buitengebied eigenlijk is 
gerealiseerd. We willen daar toch nog wel even verwijzen en de nadruk leggen op de motie die 3 
november 2015 is ingediend met de zogenaamde nu 2+2%. Gisterenavond is daar ook nog even over 
gesproken. Het zou eventueel doodlopen bij de provincie. Eventueel wordt er nog licht gezien bij EZ. 
Onze opdracht is toch: grijp elk middel aan om daar toch invulling aan de motie te geven. Vervolgens 
willen we ook een motie, ingediend op 14 maart jl., benadrukken. De motie ondernemen en 
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arbeidsmarkt waarin oog voor omscholing een belangrijke pijler is. Dat is eigenlijk wat we nog even 
wilden meegeven namens onze fractie.  
 
De heer Plegt: Ook over glasvezel maar we hadden een iets andere insteek. We hebben wel eens 
begrepen dat je hier aan een dood paard zit te trekken als je die 2% of4% nog wilt. We gunnen 
onszelf het succes heel erg als dat zou lukken. Maar als een partij die dat zou moeten realiseren niet 
op prijs stelt op een bijdrage van de overheid dan moet je je afvragen of dit leidt tot een succes. De 
tweede is: we zouden graag de aandacht inmiddels wat willen verleggen. Het glasvezel, dat ligt er nu 
voor een groot gedeelte. Eigenlijk zou je graag willen dat je jezelf daarmee nu gaat profileren, op de 
kaart zetten. Het kan niet anders of dit moet een aantrekkingskracht met zich meebrengen voor ons 
buitengebied. We behoren waarschijnlijk tot de 1% buitengebied in Europa waar glasvezel ligt. Daar 
zou je wat ons betreft op een of ander manier iets mee moeten kunnen. Daar zou je wellicht 
werkgelegenheid mee naar toe kunnen halen. Misschien ben ik te optimistisch maar het lijkt ons de 
moeite waard om daar mee aan de slag te gaan. Dus de oproep is wat minder aandacht voor het 
breedband nu het er allemaal ligt en wat meer voor het onszelf daarmee op de kaart zetten.  
 
Wethouder Vleerbos: Ja voorzitter, bij breedband voel ik me aangesproken. Er is gisteren ook al heel 
even over gesproken. Het is 2+2. Inderdaad een goed punt. Ik heb vanmorgen nog heel even met de 
gedeputeerde hier over gesproken. We kwamen elkaar toevallig tegen. Hij wil graag met ons 
optrekken naar EZ want hij is ook wel erg benieuwd wat die beweging in die ruimte dan betreft. Wat er 
komt, dat gaat we zien. Een tweede, de verkenning welk voordeel het nu heeft dat we breedband in 
ons buitengebied hebben en wat het in elk van de beleidsvelden doet, die verkenning hebben we 
opgestart en daarover hebben we volgens mij afgesproken dat we dat in september a.s. vanuit alle 
portefeuilles in beeld proberen te brengen. Dat doen we eerst in het college en dan komen we bij u 
terug. Die steunen wij graag. 
 
De voorzitter: En de heer De Witte over de opmerking van de heer Booijink. 
 
Wethouder De Witte: Ja eens. Ook blij met de bedrijfsconsulente. Het is geen 
bedrijfscontactfunctionaris. Volgens mij is het goed om te merken dat we niet een dame naar voren 
hebben geschoven maar ook dat we het team erachter, het bedrijfsondersteuningsteam, anders 
hebben ingericht. Ik zie dat ze daar heel veel vruchten van plukt. Maar goed, het was geen oproep.  
 
De voorzitter: voldoende behandeld.  
 
Thema 7.2.3. Plattelandseconomie 
 
De heer Busscher: Dank u voorzitter. Zoals ik al heb genoemd in mijn algemene beschouwingen stelt 
het college voor om het thema plattelandseconomie onder te brengen bij ondernemen en 
arbeidsmarkt. Wij in Tubbergen hebben een sterk platteland, een groot buitengebied met een sterke 
economie en werkgelegenheid waar wij als CDA veel waarde aan hechten. Met name de afgelopen 
jaren is er veel gebeurd in dat buitengebied. We spraken zojuist nog over glasvezel, een economische 
meerwaarde heb ik genoemd. Ik wil voorstellen om de plattelandseconomie als thema te behouden 
hier, ook binnen de begroting. Want er draait veel. Met name duurzaamheid, ondernemen. Dan kun je 
wel zeggen het ondernemen we zetten ondernemen bij ondernemen en arbeidsmarkt maar het 
buitengebied, het platteland, heeft toch iets meer. Met name die sterke verbondenheid met het gebied 
zelf. Ook de bedrijvigheid in de agrarische sector met het platteland. Dat is een belangrijke 
economische waarde en ik zal willen voorstellen en de wethouder willen vragen om dit thema toch te 
behouden voor onze begroting. 
 
De heer Hannink: Evenals de coalitiegenoot hecht onze fractie ook grote waarde aan de 
plattelandseconomie en ook een apart onderdeel, zoals hier opgenomen in de begroting, verdient ze 
ook wat ons betreft meer dan zeker. Het verdient ook alle aandacht en staat buitengewoon onder 
druk. Het is immers ook een forse bijdrage wat ons betreft voor de recreatie en economie daaromtrent. 
Het is immers wat ons betreft de verzorger vanuit het buitengebied. Het levert ook nog geld op voor de 
ondernemer in kwestie. De ondernemers staan aan alle kanten geweldig onder druk. Dus mede 
daarom verdient het wat ons betreft alle aandacht. Ik zie ook ieder jaar het thema kavelruil en 
verkaveling terugkomen. Dat vinden we een heel groot goed. Wat ons betreft kan er op dat vlak nog 
veel gebeuren. Er kan een hele slag worden gemaakt, in positieve zin, ten gunste van. De vraag aan 
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de portefeuillehouder is: zit er op dit moment nog wat in de pijplijn, verwacht u dat er wat komt of gaat 
u actief nog iets opstarten? Bij dezen dank. 
 
De voorzitter: Wethouder Volmerink 
 
Wethouder Volmerink: Als ik het goed begrijp gaan we nu al in eigenlijk op de Noaberkracht 
bezuiniging.  
 
De heer Busscher: Het belang van het thema Plattelandseconomie en u wilt dat onderbrengen bij 
Ondernemen en arbeidsmarkt. 
 
Wethouder Volmerink: Volgens mij is dat een thema dat daar bij staat. Als u even kijkt naar de 
plattelandseconomie op zich. Het is inderdaad een voorstel geweest. De plattelandseconomie blijft 
ook gewoon ondernemen. Dat blijven we ook belangrijk vinden. Dus de inhoud zal op zich ook niet 
veranderen. Er is de laatste tijd ook heel veel gebeurd. Alles wat er in de DIN stond is bijna allemaal 
afgehandeld. Er is knetterhard gewerkt. De mening is nu wel een beetje dat we een iets andere rol 
moeten gaan aannemen. Maar de ambities die er staan en stonden blijven ook gewoon bestaan. Dat 
staat ook heel duidelijk beschreven. Of het nu Natura 2000 is of echte plattelandsthema's zoals mest, 
bodem en biogas. Maar ook de lead en groene diensten, die blijven allemaal nog steeds onze 
aandacht behouden. Ik proef eigenlijk dat u daarmee zegt: we vinden het zo belangrijk dat de titel ook 
behouden moet blijven. Dus ook naar buiten toe het cachet moet hebben en houden. Ook qua 
uitstraling. De inhoud, zoals deze beschreven staat, en dat het over zou gaan naar ondernemen, die 
blijft gewoon wel hetzelfde. Laat dat heel duidelijk zijn. Onze rol zal ook steeds meer worden het juist 
aanjagen en het faciliteren. Die rol is misschien iets anders dan we de laatste jaren hebben gedaan 
maar we zien ook dat de sector zelf ook heel erg actief is. We willen ook graag samen daarin blijven 
optrekken. We hebben nu ook diverse projecten opgestart. Als je kijkt naar de kavelruil, dan heeft de 
sector namens het LTO ook zelf gezegd je ziet de CKO in Reutum nu. Waar we ook blijven 
ondersteunen, dat hebben we voor een stuk zekerheid ook financieel gedaan. De sector geeft zelf ook 
aan wanneer de volgende ruil gaat plaatsvinden. Ook daar zullen we, als ons wordt gevraagd maar 
we blijven ons ook aanbieden, ondersteunen. Ik verwacht straks in het gebiedsproces Natura 2000 dat 
er ook weer kavelruilen gaan plaatsvinden. Waar we kunnen helpen en we worden gevraagd, blijven 
we ook gewoon ons best doen. Als we kijken naar een aantal processen waarbij we ook samen 
optrekken, mest en bodem. Laatst heb ik de commissie bijgepraat over biogas. Ook daar blijven we 
zeer actief bij maar ook met de mestbewerkingsmachines. We hebben er heel duidelijk ook een 
verbindende rol. Maar dan wel samen met de sector. Daar zijn we heel blij mee want als je samen 
optrekt dan bereik je gewoon steeds meer. Faciliteren blijft aanwezig en ook misschien een stuk angst 
dat er misschien zou zitten. Goede projecten hebben kans en blijven kans behouden. Of het nu 
plattelandseconomie heet of valt onder ondernemen, ik wil daar geen halszaak van maken maar 
misschien dat ik u daar mee gerust kan stellen. Als het voor u belangrijk is om de titel te bewaren is 
het wat mij betreft akkoord.  
 
De voorzitter: Maar, als apart thema? Of kunnen we misschien de thema's in elkaar schuiven. Daar 
gaat het natuurlijk om. Ondernemen, arbeidsmarkt en plattelandseconomie.  
 
Wethouder Volmerink: Daarom verwees ik ook naar de bezuiniging. Het voorstel ligt er dat de 
plattelandseconomie onder ondernemen en arbeidsmarkt geschaard zal worden. Dus daarom zei ik 
net in verwarring misschien dat ik daar naar toe verwees. Maar ik proef er uit dat GB/VVD en CDA 
duidelijk kiest voor een aparte titel Plattelandseconomie. 
 
De heer Booijink: Ja, we willen graag een apart thema voor de Plattelandseconomie. Als er een 
taakstelling is en zoals dit ook wordt aangegeven in dit raadsperspectief, een taakstelling van 1 fte, 
oké. Maar we willen wel graag de Plattelandseconomie benoemd zien als thema. 
 
De voorzitter: Maar even doorvragend, betekent het dat als het thema zal worden gewijzigd in 
ondernemen, arbeidsmarkt en plattelandseconomie, dan ziet u dat thema in ieder geval terug als 
benoemd.  
 
De heer Booijink: Het zou een mogelijkheid zijn als we zeggen we hebben er twee thema's op. Maar 
wel graag thema Plattelandseconomie apart benoemen. 
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De voorzitter: Dat betekent dus dat we in die zin naar de begroting kunnen werken. Nog anderen over 
dit onderwerp.  
 
De heer Hannink: Even nog een laatste reactie hierop. Wij ondersteunen ook van harte dat het een 
apart thema blijft. Het blijft wat ons betreft alle aandacht verdienen. Immers, het buitengebied of te wel 
platteland is ons grootste gebied binnen onze gemeente. Dus het verdient in onze gedachtegang 
daarom ook zeker een aparte benoeming. 
 
De voorzitter: Wij zullen dit ter harte nemen.  
 
Thema 7.3.1 Zelf 
 
De heer Stamsnieder: Dat gaat over de gehandicapten. Toegankelijkheid plan van aanpak en 
inventarisatie voorlichting. Dan staat er: het is nieuw past bij de doelen maar gezien het verloop van 
de zorgconsumpties zien we hier direct geen mogelijkheden toe. Het is wel een wettelijke verplichting 
over enkele jaren. Vandaar lijkt het mij dat het wel goed is om het plan van aanpak te maken. Zoals ik 
het hier lees lijkt het alsof het naar voren wordt geschoven. Dat lijkt me volgens mij niet de bedoeling.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Dank u wel. Ik ben ook verrast dat dit er staat, temeer omdat de heer 
Booijink uit de commissie SB zelf helaas daar gebruik van moet maken en heeft aangeboden om als 
ervaringsdeskundige daar zijn expertise aan te bieden. Wat ook is omarmd. Daarom bevreemde me 
de zinsnede op de genoemde pagina.  
 
De heer Wessels: Ik heb in de algemene beschouwingen al aangegeven dat ik blij ben met de getallen 
van het sociale domein. Ik heb nog wel een vraag. Die gaat over het miljoen. Ergens heb ik gelezen 
dat er € 1 miljoen bij Mijn dorp 2030 komt. Dat heeft ook iets te maken met het sociale domein. 
Vergeef me dat ik het misschien niet goed heb gelezen maar ik wil graag van de wethouder heel 
concreet weten waar de € 1 miljoen voor Mijn dorp 2030 vandaan komt en waar wordt dit aan besteed. 
Ik kom er andere dingen tegen als het herijken van kleine subsidies. Het lijkt een beetje alsof we de 
subsidiekraan voor allerlei dingen weer open gaan zetten terwijl we in de afgelopen jaren ons best 
hebben gedaan om die kraan dicht te krijgen. Ik wil daar graag een stukje duidelijkheid over van de 
wethouder.  
 
De voorzitter: Nog anderen, niet. Wie van u beiden het eerst. 
 
Wethouder Volmerink: Dat gaat over beleidsvoorstel 21. Daar staat de zin. Het woord 'maar' geeft 
volgens mij de verwarring. Het beleidsvoorstel is nieuw en past bij de doelen. Gezien het verloop van 
de zorgconsumptie maar zien we hier direct geen mogelijkheden toe dus komt er een voorstel op 
pagina 75 dat we de boel in kaart gaan brengen. Het woordje “maar” staat net op de verkeerde plek 
en dat geeft volgens mij net het verkeerde beeld heb ik de indruk. Als je kijkt naar pagina 75 zien we 
heel duidelijk dat we dit zeer serieus gaan nemen en daar staat ook onder het derde kolommetje 
precies wat we gaan doen. Het eerste jaar zullen we diverse inventarisaties en een plan van aanpak 
nodig hebben. Daar kunnen we een raming op maken om te kijken wat we verder gaan doen. Dus ja, 
we gaan het aanpakken, ja er wordt geld voor beschikbaar gesteld. In eerste instantie omdat het gaat 
om heel veel toegankelijkheid, ook van winkels, cafés en restaurants. Dat kennen we eigenlijk niet. Zo 
moet u het lezen. Maar we gaan het wel oppakken. Misschien is dat een geruststelling voor de onrust 
die bij u leeft.  
 
Wethouder Vleerbos: Wat we in het raadsperspectief voorstellen is om extra te investeren in het 
sociaal domein breed. Dus niet sec zorg, waar in de algemene beschouwingen een aantal keer naar is 
verwezen. Waarom stellen wij dat voor? Omdat we naar de toekomst toe wel een grotere doelgroep 
zien. Zeker in de Wmo-populatie zien we door demografische ontwikkelingen die groep groter worden 
en dus ook de verwachting hebben dat die zorg toeneemt. Waar komt dat miljoen dan vandaan? Dat 
is de achtergrond waarom we het willen. We hebben vorig jaar, het eerste jaar ervaring opgedaan met 
het sociaal domein. We zien dat de jeugdzorg verdeelsystematiek niet heeft gezorgd voor een heel 
groot negatief effect. Dat maakt dat we een verlaging van ons benodigd weerstandsvermogen hebben 
en dan valt er een miljoen vrij. Dan kun je er een aantal dingen mee doen. Er valt overigens meer dan 
een miljoen vrij. Maar als je dat weer optelt met het weerstandsvermogen dat we nu denken nodig te 
hebben dan kun je een miljoen investeren in het sociaal domein. Daar komt dat dus vandaan. We 
hebben altijd gedacht dat het historisch verdeelmodel ten opzichte van het objectief verdeelmodel van 
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de jeugdzorg voor € 2 miljoen negatief effect zou zorgen. Dat doet het niet. Daar komt dat miljoen 
vandaan. 
 
De heer Wessels: Heel concreet, als ik u even mag onderbreken, het komt dus gewoon van de 
meevaller van het jeugdbeleid. 
 
Wethouder Vleerbos: Ja. Dat is het meest scherpe antwoord. Ik kom er zo nog op terug. Wat is de 
bedoeling van dit geld? Dat is dat wij gaan investeren in het voorliggende veld vroeg signalering, 
innovatieve nieuwe vormen van zorg of in bredere vorm nieuwe ondersteuningsvormen, ook bij het 
inkomen. Er werd net gezegd herijking kleine subsidies. Wat ons opviel is dat we scherp op onze 
subsidies zijn geweest een jaar of vier, vijf geleden. En daarin ook drempels hebben gebouwd. En ook 
vier jaar achtereen in een keer subsidies contant maken, die kun je een keer aframen voor vier jaar. 
Dat blijkt in de praktijk een beetje bij ons weggelopen te zijn. Wij leveren weer subsidies voor één jaar. 
We willen eigenlijk opnieuw met elkaar in gesprek of dat nu een handige manier is of niet. Dus in 
plaats van dat het een verruiming is, is het meer het efficiënt inrichten van ons subsidiebeleid. Ik doe 
de rest de volgende keer. Het komt dus uit het weerstandsvermogen. We hebben ruimte gekregen 
omdat het jeugdzorgrisico zich vorig jaar niet heeft voorgedaan. Dat miljoen investeren we in Mijn dorp 
en ik kom er zo nog iets uitgebreider op terug.  
 
Mijnheer Wessels: Mag ik ter verduidelijking nog een vraag stellen. Ik snap nu waar dat geld vandaan 
komt. Kunt u ook voorbeelden geven waar straks subsidie aan gegeven gaat worden. Ik kan me daar 
nog geen voorstellen bij maken. 
 
Wethouder Vleerbos: Stel je voor dat er een arbeidsmatige dagbestedingsvorm ontstaat die een 
combinatie is tussen wat we nu de Wmo-begeleiding noemen en een SW-populatie. Hoe dat er uitziet, 
ik heb geen idee hoor. Maar daar zien we ontwikkelingen in. Als je zo een nieuwe vorm zou willen 
opstarten dan kan ik me voorstellen dat je dat het eerste jaar niet rond gerekend krijgt. Hoe dat moet 
weten we niet maar we zien daar in het veld bewegingen en het zou een gigantische stap voorwaarts 
zijn.  
 
De heer Wessels: Maar dat geld wordt dus altijd uitgegeven binnen het sociale domein.  
 
Wethouder Vleerbos: Die scherpte wil ik er nu wel in aanbrengen. Wat ons betreft, het college heeft 
het bedoeld om te gaan investeren in het sociaal domein breed. In de algemene beschouwing werd 
door u al aangegeven: we zijn blij dat er geen drastische maatregelen nodig zijn binnen het sociaal 
domein. Ja, die zijn er misschien wel maar niet in negatieve zin. Maar meer in positieve zin. Wat het 
CDA zei is dat we voorzichtig positief zijn en voortdurend alert moeten zijn. Dit is precies de reden 
waarom we dat op deze manier doen. In beide gevallen werd ook gezegd dat het over zorg gaat, maar 
het is dus breder. Dat miljoen willen we meer besteden dan alleen aan zorg.  
 
De heer Stamsnieder: Ook ter voorkoming van zorg denk ik. 
 
Wethouder Vleerbos: Ook arbeidsmatig. Het hoeft niet alleen zorg te zijn. Het kan ook arbeidsmatig 
zijn.  
 
De heer Stamsnieder: Maar goed, daarmee kun je zorg voorkomen. Wanneer mensen goed in hun vel 
zitten en een goede dagbesteding hebben, dan voorkom je zorg. Wij als CDA hechten er waarde aan 
dat het geoormerkt wordt om die miljoen daar ook voor te gebruiken. Voor die initiatieven. Voor het 
sociale domein.  
 
Wethouder Vleerbos: Het sociale domein, daar ben ik het mee eens. Maar er werd net in de algemene 
beschouwingen gezegd zorg.  
 
De heer Stamsnieder: Nee, het is bedoeld voor het sociale domein. Dat die link er duidelijk moet zijn. 
 
Wethouder Vleerbos: Daar ben ik het absoluut mee eens.  
 
De heer Wessels: Nog een keer. Ik meen toch gelezen te hebben dat er een miljoen gaat naar Mijn 
dorp 2030, of gaat dat nu naar het sociale domein? 
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Wethouder Vleerbos: We hebben € 1 miljoen dat we willen investeren in het sociale domein. Het 
vehikel waarmee we het willen doen kan zijn het stimuleringsfonds dat we hebben ingericht. Maar we 
zien dat er twee sporen ontstaan. Het wordt door twee potjes gemixt terwijl het eigenlijk een integrale 
discussie moet zijn. Het college is van mening dat Mijn dorp 2030 het voertuig is om dat miljoen juist in 
de dorpen te activeren. Het voorstel van ons is dat miljoen specifiek voor het sociaal domein 
beschikbaar te stellen binnen Mijn dorp 2030. Als u scherper omschreven wilt hebben dat dit het 
sociaal domein sec als bedoeling heeft, in onze beleving staat het er voldoende scherp, dan wilt u dat 
nog extra scherp krijgen. Daar heb ik alle vrede mee. In de passage net boven dat besluitblokje staat 
ook dat het specifiek is bedoeld voor het sociaal domein.  
 
De heer Stamsnieder: Ik denk dat het ook prima past in Mijn dorp 2030 om de bevolking goed bewust 
te laten worden dat het een probleem kan zijn van ons allemaal. Door de bevolking goed mee te laten 
participeren, hopen we dat we iedereen kunnen bereiken en dat er nieuwe initiatieven ontstaan in de 
kernen zodat er aandacht is voor elkaar en op die manier eenzaamheid wordt voorkomen. Wanneer 
dat ons zou lukken dan denk ik dat de zorgkosten misschien naar beneden gaan. Ik zie het meer in 
preventie. Maar we moeten het wel met de bevolking doen. Ik denk dat de kernen daar prima toe in 
staat zijn. Om samen plannen te ontwikkelen om dat te organiseren en te realiseren.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ik ben toch nog nieuwsgierig. Ik kan niet vinden wat nu de definitie is 
van sociaal domein breed. Ik kan hem nog niet pakken, ook nog niet in de context zetten.  
 
Wethouder Vleerbos: Het is ongeveer de definitie van de kaasstolp.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Ja, sociaal domein breed. Wat? 
 
Wethouder Vleerbos: Wat er in het sociaal domein zit is zorg. Dus Wmo, jeugdzorg en Wmo jong en 
oud maar ook de participatiekant, de inkomenskant, de werkkant. Er zit van alles nog meer bij onder. 
Sport en onderwijs, die discussie hebben we al eerder gehad. Wat we zien is dat we tot een maand of 
drie geleden dachten dat bij zorg de grootste uitdaging zat. Die zit er nog steeds demografisch gezien 
maar financieel direct niet. Het lijkt nu dat de participatie, de werk- en inkomenskant, een veel grotere 
uitdaging wordt. Dat betekent dat we ook in dit besluit van het miljoen het niet willen specificeren naar 
zorg maar naar sociaal domein breed. Dat is dus ook werk en inkomen. Als we werk en inkomen 
kunnen knopen aan zorg en daar nieuwe innovatieve dingen in de dorpen kunnen realiseren, is dat 
perfect. Zo breed is het dus bedoeld. Hoe dat er dan precies uit komt te zien? We zitten hier in 
raadsperspectief voor te bereiden, daar komen we in de begroting mee terug. Maar dat is de richting. 
Als u ons die richting meegeeft en het vehikel Mijn dorp 2030 mogen gebruiken om te voorkomen dat 
we straks allerlei verschillende potjes over onze dorpen uitgooien, is dat de richting waar we mee aan 
de slag gaan.  
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Dat is ook wat de heer Stamsnieder ook aangaf. Dan heb je het ook 
over preventieve gezondheidszorg. En daarbinnen, daarnaast en net erachter is ook de huidige 
casuïstiek die gaat over de zorg voor de dementerende medemens.  
 
Wethouder Vleerbos: Ja, dan kun je in vroegsignalering, in preventie, in vrij toegankelijke 
voorzieningen doen. Pak de volle breedte aan maatregelen maar die er zijn in het sociaal domein. Die 
zijn allemaal onderdeel van wat we hier voorstellen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: De heer Stamsnieder zei het al, heel expliciet oormerken voor het sociaal 
domein in de breedste vorm die er is. Dat wil ik de wethouder ook meegeven: niet voor andere zaken 
gebruiken, niet in een verdeelpotje stoppen. Expliciet oormerken voor het sociale domein. Daar gaan 
we allerlei initiatieven ontplooien. Dat wil ik graag van u horen, dan is het klaar. 
 
Wethouder Vleerbos: Dat hoeft voor ons geen discussiepunt te zijn. Dat nemen we direct over. We 
zullen ook in de begroting daar specifiek verder op in gaan.  
 
De voorzitter: Mijnheer Wessels, voldoende zo? 
 
De heer Wessels: Ik dank de wethouder. Voor mij was het verhelderend.  
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De heer Oosterik: Ik heb nog een vraag erover. Waarom is specifiek gekozen voor een bedrag van 
€ 1 miljoen? Is dat ergens op gebaseerd? 
 
Wethouder Vleerbos: Dan wordt het financieel technisch. Wat we hebben gedaan. We hebben 
gekeken naar wat we nog nodig hebben gezien de risico's die we nog lopen en wat er overblijft, is € 1 
miljoen dat we zouden kunnen besteden aan iets anders. Wat we hier voorstellen is de € 1 miljoen 
daar aan te besteden. Wat je dan ook ziet, maar dan moet je de rest van het raadsperspectief er ook 
bij nemen, ook voor de vluchtelingen hebben we gereserveerd. We hebben nog steeds een dikke 
buffer voor ons sociaal domein. Want er zitten nog steeds risico's in, het is terecht. Maar als je dat 
allemaal afpelt dan blijft er € 1 miljoen over. Daar zouden we ook iets ander mee kunnen doen maar 
het college stelt u voor om dat in het sociale domein in de preventieve kant te investeren. Zodat ook 
naar de toekomst toe onze begroting daar geen druk van ondervindt. 
 
De heer Busscher: U komt bij de begroting met concrete voorstellen? 
 
Wethouder Vleerbos: Ja, zo werkt dat in een P&C cyclus.  
 
De voorzitter: Ik ga naar het volgend thema. 
 
Thema 7.3.2 Overdragen 
 
De voorzitter: Wie mag ik het woord geven. Niemand.  
 
7.4 Burger en bestuur 
 
Thema Dienstverlening 
 
Mevrouw Berning: We hebben het amendement dat het thema dienstverlening raakt, dat valt onder 
hoofdstuk 5 de taakstelling bedrijfsvoering Noaberkracht. Ik denk dat ik hem daar het beste kan doen. 
 
Thema Samenwerking 
 
Mijnheer Ophof: Voorzitter, met betrekking tot de regio Twente en de agenda van Twente zagen we in 
de stukken dat u daarvoor een reservering hebt gedaan van € 100.000 met ingang van 2018. Dat is 
zeer ambitievol in elk geval. Dat spreekt ons erg aan. We zijn uiteraard benieuwd hoe dat verder gaat 
richting de andere gemeenten. In september a.s., in het najaar spreken we daar met elkaar over. Ik 
vind wel mooi om hier te merken dat het uw volle aandacht heeft. Of het bedrag toereikend is dan wel 
over de top is, dat laat zich raden maar het is wel opgenomen in de begroting. Dat is natuurlijk wel 
heel erg bijzonder. Ik denk dat we daar de enige in zijn. Tenminste, dat schat ik zo maar even in. 
Mijnheer Volmerink was bij de raadsbijeenkomst van de regio Twente aanwezig. Het ging over het 
vestigingsklimaat, dat is ook door mevrouw Bekhuis aangegeven. Wij vinden het heel zinnig om 
Tubbergen daar steeds meer te profileren als zijnde een innovatieve gemeente waarbij het 
vestigingsklimaat dat in Twente gewoon heel erg belangrijk is voor de hoog opgeleiden, dat we daar 
een prominente rol in kunnen spelen. Ik heb u instemmend zien knikken in die bijeenkomsten waar ik 
dit punt heb ingebracht. Ik weet dat u dat warm ondersteunt en ik hoop dat het college dit in de 
toekomst op allerlei plekken steeds meer op de agenda plaatst. U laat zien dat u dat van plan bent. 
Dat is klasse. Nu nog even met elkaar er ook echt voor blijven gaan. Ik heb mijn steentje bijgedragen 
namens de raad bij de regio Twente, daar waar ik u vertegenwoordig. Ik hoop dat we dat samen zo 
doorzetten. De ambitie is mooi. Dank u wel en we zullen zien of dit bedrag in stand moet worden 
gehouden. Dat heeft natuurlijk te maken met wat anderen ook bijdragen lijkt mij. 
 
Wethouder De Witte: De agenda van Twente. Het nadenken over het nieuwe investeringsprogramma. 
Het heeft vorige week woensdag in Borne ook al een flinke discussie met zich meegebracht. Dat is 
goed denk ik. Dat we terugkijken op wat de agenda van Twente ons nu heeft opgeleverd. Ons ook als 
gemeente en de sectoren die in Tubbergen bekend zijn en een meerwaarde hebben. Volgens mij is 
het goed om in de gehele raad te merken, dat is ook de motie die u hebt ingediend, dat wij positief 
staan tegen de sociaal economische ontwikkelingen van de regio Twente. We hebben er belang bij 
omdat ook veel van onze inwoners buiten onze gemeentegrenzen werken. Aan de andere kant 
moeten we ons ook erkennen en herkennen in een mogelijke nieuwe agenda van Twente. Dat heeft 
dan te maken met de thema's die voor ons erg belangrijk zijn. Daar is volgens mij net uitgebreid over 
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gesproken bij de plattelandseconomie en vrijetijdseconomie. We zitten vooraan in de trein. We zijn 
actief betrokken bij de evaluatie en ook actief betrokken bij de manier waarop ze denken het nieuwe 
investeringsprogramma samen te stellen. Ook omdat we vinden dat we daar als kleine gemeente ook 
belang hebben. Dat is de rol die we daar aannemen. We zien elkaar ook regelmatig in regionaal 
verband. Dus de discussie wordt daar goed gevoerd. Het gaat in ieder geval om de inhoud. Maar dat 
is al een hele stap. 
 
De heer Ophof: We wilden u daarin vooral ondersteunen. 
 
De heer Busscher: In mijn betoog heb ik gesproken over de veiligheidsregio. Dat we daar meer voor 
betaalden en dat de service dan niet toereikend is. In samenspraak met de brandweer wordt er een 
actieplan opgesteld. Ook met de gemeente Tubbergen. Wanneer kunnen we dat plan tegemoet zien. 
 
De voorzitter: In feite is men al bezig met de uitvoering omdat de voorlichtgingscampagnes gaan 
beginnen. Maar het is maar een onderdeeltje. Daarnaast zijn we nog steeds bezig met de uitvoering 
van uw motie om samen te kijken naar vermindering van het bedrag en in ieder geval boven tafel te 
krijgen hoe dat bedrag tot stand is gekomen. Nog meer over dit punt? Niet. 
 
7.5 Algemene dekkingsmiddelen 
 
De voorzitter: Heeft iemand daar vragen over? 
 
De heer Oude Luttikhuis: Even de microfoon aan doen. Ja, er is nog steeds grote onzekerheid over de 
verdeelsleutel van de bijdrage uit het sociaal domein heb ik begrepen. De grote steden trekken er 
stevig aan. Is er ondertussen in de afgelopen weken al meer nieuws over of niet. De herziening van 
het gemeentefonds en dat heeft alles te maken met … 
 
Wethouder Vleerbos: Ik had gehoopt dat u er niet over zou beginnen want ik word er heel verdrietig 
van. Als u de meicirculaire hebt gelezen dan vindt u er niet wat over, anders dan dat de toezegging er 
in staat dat voor de zomer er een besluit wordt genomen. We zijn nu voorbij zowel de astronomische 
zomer als de metrologische zomer en ik heb nog geen besluit gezien. Dus ik word hier alleen maar 
verdrietig van. Dit is wat mij betreft het grootste onderdeel. Dat is niet mooi om te zien en ook het 
uitblijven van een besluit stelt me niet gerust. Ik weet niet precies wat er gebeurt maar het onttrekt zich 
volledig aan ons beeld. Het effect van de meicirculaire zelf, als je de rest helemaal doorrekent, vinden 
we het wel vervelend dat we het u nog niet hebben kunnen toesturen. Het is wel iets meer werk dan 
we hadden verwacht. Het lijkt er op dat het voor 2017 een licht negatief beeld laat zien. Voor de 
jaarschijven erna een licht positief beeld. Een deel ervan bevindt zich onder de kaasstolp en een 
ander deel niet. Dat maakt die uitwerking best complex. Dat gaan we u in de begroting wel helemaal 
voorspiegelen. Maar er zitten geen hele grote wijzigingen in die voor nu heel relevant zijn. Het grootste 
ding is groot onderhoud gemeentefonds. Zodra er nieuws van is bent u de eerste die het hoort, nadat 
ik eerst de vlag heb uitgestoken. Nee, ik hoop dat het doorgaat maar het is me te lang stil.  
 
De voorzitter: Ja.  
 
7.6 Totaaloverzicht actualisatie programmatische opgaven, de DIN. Niemand.  
 
7.7 Geschetst herzien meerjarig saldo.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Ik zeur af en toe over dingen. Maar ik vond de tekst moeizaam lezen. 
Misschien voor de volgende keer enige aanpassing aan het tekstueel.  
 
De voorzitter: Of we laten het weg.  
 
Hoofdstuk 3 Meerjarenbegroting 2017-2020 
 
De voorzitter ik ga terug naar hoofdstuk 3. De meerjarenbegroting 2017-2020.  
 
3.1 Het financieel startpunt. Hebt u daar vragen of opmerkingen over? Niemand. 
 
3.2 Mutaties als gevolg van bestaand beleid. Niemand. 
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3.3. Specifieke mutaties. Ook niemand. Dan ga ik ervan uit dat het helder is.  
 
Mijnheer Oude Luttikhuis: De bijdrage voor Tubbergen voor de casco organisatie bedraagt € 24.000 
per jaar. Voorgesteld wordt deze bijdrage in Noaberkracht te verwerken. Ik heb daar enige zorgen bij. 
Niet zozeer over de € 24.000. Niet zozeer over het feit dat het Noaberkracht wordt ondergebracht 
maar meer bij de dingen samen. Als raad hebben wij destijds de casco organisatie ondersteund. 
Echter, we hebben ook kanttekeningen gemaakt bij de casco organisatie. Dat het na verloop van tijd, 
volgens mij, niet meer nodig zou zijn. Ik wil mijn zorg uitspreken. Dit loopt toch niet bij ons weg. Als het 
zo ver is mogen wij het onze er wel van vinden. Als het naar Noaberkracht gaat? Officieel mogen we 
van Noaberkracht niet zo heel veel vinden rechtstreeks. Hoe gaat het gestalte krijgen zodat we toch 
een vinger achter de bedragen mogen houden? 
 
De voorzitter: Voor een aantal posten is het handiger om het onder te brengen in Noaberkracht. Dit is 
er een van. U zult straks een aantal posten zien waarbij het juist handiger is om die er uit te halen, 
omdat die specifiek zijn, omdat die specifiek voor ons gelden of juist specifiek voor Dinkelland. Dus 
daarvan hebben we gezegd: laten we die er nu uithalen en omdat dit een gezamenlijk deel is zeggen 
we zolang dit zo is brengen we hem onder in Noaberkracht. Dan gaan we die niet splitsen. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Mag ik nu wel vragen dat we er straks wel iets over mogen vinden. 
 
De voorzitter: Dat mag nu ook.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Als het in Noaberkracht zit dat we wel de noodzaak of geen noodzaak 
mogen aanstippen.  
 
De voorzitter: Uiteraard. Ik heb begrepen dat er straks nog een amendement komt over een punt waar 
u wel degelijk iets over te zeggen hebt. Het is niet zo omdat het in Noaberkracht zit dat u er niets meer 
over te zeggen hebt. Want u gaat over het budget. Ja. Goed. Mag ik dit punt dan nu afsluiten. 
 
Hoofdstuk 4 Sociaal Domein 
 
Heroriëntatie 2016. Hebt u daar iets over op te merken. Niemand.  
 
Nu thema 9 Mijn dorp 2030. Daar kan ik me niet voorstellen dat er niemand is die iets wil zeggen. 
 
De heer Wessels: Ik heb mijn vragen erover al gesteld in een eerder stadium. Prima. Anderen nog of 
zegt u die hebben we al verwerkt in onze vorige vragen. Nou, helemaal goed. 
 
Hoofdstuk 5 Taakstelling bedrijfsvoering Noaberkracht 
 
Mevrouw Berning: Dank u wel. Goed. Het is niet voor het eerst dat we het tijdens een 
raadsvergadering hebben over dienstverlening en het verbeteren ervan. Het mag inmiddels duidelijk 
zijn dat het CDA een goede dienstverlening door de gemeente Tubbergen aan burgers en 
ondernemers van groot en zelfs essentieel belang acht. Of het nu gaat om goede telefonische 
bereikbaarheid of, het wel of niet thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen of, zoals gisteren 
nog aangestipt door mevrouw Reinerink, het vlot en efficiënt afhandelen van meldingen door burgers. 
Als er dan in het raadsperspectief voorstellen naar voren komen die direct negatief van invloed zijn op 
de dienstverlening dan lijkt het haast logisch dat deze niet op onze steun kunnen rekenen. Het CDA 
heeft hiervoor een amendement opgesteld en ik vind het mooi om te vernemen dat alle partijen deze 
ondersteunen en ondertekenen. Hij zal dus raadsbreed worden ingediend. Dat lijkt me een voldoende 
signaal dat we niet willen dat de dienstverlening achteruit gaat, integendeel zelfs. 
 
Amendement van coalitiepartijen CDA, GB/VVD en Dorpen Centraal, PvdA 
 
Amendement 2016 / Berning-Bekhuis-Oosterik-Wessels 
 
Onderwerp: Receptie functie 
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De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 21 juni 2016 De ondergetekende stelt 
het volgende amendement voor: 
Op pagina 22 de paragraaf "Digitalisering receptiefunctie - Ticketzuil in plaats van receptie" vervalt. 
 
Toelichting: 
Het vervangen van de receptiefunctie door een ticketzuil levert geen bijdrage aan het optimaliseren 
van de dienstverlening; integendeel. De receptiemedewerker is het eerste aanspreekpunt voor de 
burger, hij/zij kan burgers en andere bezoekers het gevoel geven dat ze welkom zijn. Daarbij kan de 
receptiemedewerker de dienstverlening afstemmen op iedere afzonderlijke klantengroep. Hierdoor 
draagt de receptiefunctie bij aan de professionaliteit van de dienstverlening. 
 
Daarnaast willen we als gemeente dicht bij onze burgers staan. Met een ticketzuil zouden we juist 
afstand creëren. 
 
Kortom; we zien het vervangen van de receptiemedewerker door een ticketzuil als een achteruitgang 
van de dienstverlening. Terwijl wij juist gevraagd hebben om verbetering van de dienstverlening. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Deze wordt ingeboekt als 2016 Berning/Bekhuis/Oosterik/Wessels-1. 
 
Mijnheer Weerink: Dank u wel voorzitter. Ik heb vragen over het onderdeel evenementen niet meer 
ondersteunen. Ik ben er een beetje ongerust over. Ik zou wel willen weten wat het voor gevolgen heeft 
voor evenementen in onze gemeente.  
 
Mijnheer Oosterik: Dat was mijn vraag ook. Daar schrok ik ook even van. Wat verstaat u onder 
ondersteunen daarin? Daar wil ik ook duidelijkheid over. 
 
De voorzitter: Ik was al blij dat u die vraag ging stellen anders blijft die zo in het luchtledige hangen en 
weet ik dat er gewoon misverstanden over zijn. Ik kan beide beantwoorden.  
 
Mevrouw Bekhuis: Ik heb nog een amendement. 
 
De voorzitter: Op het moment dat er een amendement is dan zie ik dat als een onderdeel van. Als ik 
vraag of er nog andere punten zijn dan gaan we die meteen doen. We gaan niet alleen het 
amendement behandelen maar dit hele punt. Als u een ander punt hebt over het onderdeel. 
 
Mevrouw Bekhuis: Nee, over dit punt heb ik het niet. Maar er was net een amendement en toen ging 
het over de evenementenvergunning. Ik dacht dat we verder zouden gaan met de andere 
onderwerpen.  
 
De voorzitter: Nee, het gaat over dit onderdeel. Het gaat over taakstelling bedrijfsvoering 
Noaberkracht.  
 
Mevrouw Bekhuis: Daar had ik ook een amendement over.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang. 
 
Mevrouw Bekhuis: We willen graag als coalitiepartijen GB/VVD/CDA en samen met Dorpen Centraal 
een amendement indienen met betrekking tot de gladheidsbestrijding. Het versoberen en anders 
organiseren van de gladheidsbestrijding. Daar willen we het volgende amendement over indienen. 
 
Amendement van coalitiepartijen GB/VVD, CDA en Dorpen Centraal PvdA 
 
Amendement 2016 Bekhuis/Booijink, Oosterik, Wessels. 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 21 juni 2016 De ondergetekende stelt 
het volgende amendement voor: 
Op pagina 25 in de paragraaf "Versoberen en anders organiseren gladheidsbestrijding ", de laatste zin 
"Mogelijke versoberingen ... . (zout e.d.), te vervangen door: 
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"Onderzocht zal worden of besparingen gerealiseerd kunnen worden door het anders organiseren, 
dan wel optimaliseren van het proces." 
 
Toelichting: 
In de genoemde paragraaf staat dat mogelijke versoberingen geïmplementeerd kunnen worden door 
de routes in te perken. 
 
We constateren dat de gladheidsbestrijding al vergaand versoberd is de laatste jaren en dat dit naar 
onze mening en naar geluiden uit de samenleving al tot een minimum is ingericht! 
 
Daarom zien wij het niet als een oplossing om de gladheidsbestrijding nog verder te gaan versoberen 
door de huidige routes nog verder in te perken. Het anders organiseren/optimaliseren van het proces 
zien we wel als een mogelijke besparing. 
 
De heer Busscher: De heer Wessels van de PvdA doet ook mee. 
 
De heer Wessels: Dit had ik ook willen zeggen, maar bedankt. Ik heb al speciaal een mooi groen 
bloesje aangetrokken Tonny.  
 
Mevrouw Bekhuis: Mijn excuses, hij stond hier niet bij op. 
 
De voorzitter: Het amendement wordt ingeboekt als 2016 Bekhuis/Booijink, Oosterik, Wessels-1. 
 
De heer Booijink: Dank u wel voorzitter, zal ik direct een ander punt aanraken. We willen graag wat 
verduidelijking over het niet meer of incidenteel controleren van het parkeerbeleid. De vraag is hoe we 
dit moeten interpreteren. Er wordt ook nadrukkelijk gezegd het loslaten van parkeerbeleid levert geen 
besparing op maar het werkt juist kostenverhogend. Dat kunnen we ons ook realiseren. Indien dan 
niet meer zou worden gecontroleerd dan moeten we ons ook afvragen of het parkeerbeleid wel in 
stand moet worden gehouden. Daarom zien we het als CDA niet als een oplossing om niet meer te 
gaan controleren. En ook niet bij excessen. We stellen voor om het controleren in stand te houden. 
Echter steekproefsgewijs, dus minder frequent te doen. Wordt dat hier bedoeld of is het nadrukkelijk 
niet meer willen controleren.  
 
De voorzitter: Nog anderen over dit thema. 
 
Mevrouw Bekhuis: Mag ik even aansluiten op mijnheer Booijink? Vorig jaar is in de commissie een 
vraag gesteld over het parkeerbeleid, om dit te herzien. Toen is gezegd dat het niet nodig was omdat 
de blauwe zone is ingesteld op verzoek van de winkeliers.  
 
De voorzitter: Ja, maar volgens mij is toen gezegd dat we het hele parkeerbeleid weer tegen het licht 
zouden houden en dat er ook verkeerstellingen zouden volgen maar de wethouder kan er zeker meer 
over vertellen. Zijn er over dit punt nog meer vragen. Niet.  
 
Wethouder Volmerink: Parkeerbeleid niet meer of incidenteel controleren. Precies wat er staat. 
Uiteindelijk wil parkeerbeleid wel blijven handhaven omdat ons parkeerbeleid soepeler is dan in de 
bouwverordening staat. Dat is het voordeel. Hier wordt inderdaad voorgesteld de controles of te laten 
vervallen of heel erg te versoberen. Dat is concreet het voorstel. Onze opdracht was te zoeken naar 
bezuiniging. Dus een bezuiniging zou kunnen zijn geen controle meer op parkeren. Zo moet u dat 
zien. En als u dat anders vindt, dan hoor ik het.  
 
Mevrouw Bekhuis: De inkomsten komen niet naar ons toe. 
 
Wethouder Volmerink: Dat is correct.  
 
De heer Booijink: Betekent het of we gaan het helemaal niet doen of we gaan toch steekproefsgewijs 
controleren. Daar moeten we wel een keuze in maken, anders hebben we nog geen duidelijkheid met 
elkaar. 
 
Wethouder Volmerink: Die vraag, daar bent u mee aan zet. Welke kant moeten we opgaan nu. Het 
voorstel is te laten vervallen.  
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De heer Oude Luttikhuis: Bij beleid hoort toch ook controle? Anders hoef je geen beleid te bepalen. 
Als je toch niet controleert heb je ook geen beleid meer nodig. Dan is het wildwest. 
 
Wethouder Volmerink: We hebben wel er ingezet dat we excessen wel aanpakken. Het is de vraag 
hoe frequent je wilt gaan controleren. Daar is ook besparing op te krijgen. 
 
De heer Booijink: Stel dat het hele plein hier vol komt te staan, dan zeggen we: nu gaan we 
controleren? Ik weet niet of dat een juiste manier van beleid voeren is. Daar stel ik vraagtekens bij 
maar daar kunnen we over discussiëren. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: In beleidsvoering kun je het ook hebben over high trust high penalty. 
Dat is ook een manier van beleidsvoering.  
 
De heer Booijink: Een toelichting. 
 
Mevrouw Detert Oude Weme: Je gaat uit van het vertrouwen van de mensen dat ze niet het hele dorp, 
heel Vasse of heel Reutum gaan vol parkeren. Mocht dat wel zo zijn dan zal daar handhavend in 
worden opgetreden. Het vertrouwen van de burger staat voorop.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Als ik er op kan vertrouwen dat het niet gecontroleerd wordt dan ga ik er wel 
parkeren.  
 
De heer Booijink: Wij denken niet dat het houdbaar is op deze manier.  
 
De heer Stamsnieder: Gezien de discussie dat we op een gegeven moment niet meer weten waar we 
aan toe zijn. Als de mensen eenmaal weten dat er toch niet wordt gecontroleerd, dan werken wij in de 
hand dat er van alles gebeurt dat we mogelijk niet willen. Er moet een keuze worden gemaakt. 
 
De voorzitter: Dan wordt u op een gegeven moment wakker en dan zegt er iemand: verrassing, er zit 
toch een gele prent op.  
 
De heer Booijink: Vandaar ook dat wij zeggen niet meer, laten we daar afscheid van nemen. Maar 
laten we het in principe minder frequent doen, maar toch wel een enkele keer daar toezicht op houden 
en een signaal afgeven. Dat is ons voorstel. 
 
De voorzitter: Misschien moeten we het in die zin nuanceren dat op het moment dat we merken dat er 
weer langere tijd wordt geparkeerd binnen de blauwe zone, want we hebben het eigenlijk alleen maar 
over de blauwe zone, als we zien dat er steeds meer auto's zijn die langere tijd in de blauwe zone 
staan, dan gaan we weer gewoon een controlegolf tot stand brengen zoals we dat iedere keer gedaan 
hebben. Zolang het goed gaat gaan we gewoon niet controleren omdat we, zoals u zegt high trust, 
high penalty doen. We gaan ervan uit dat iedereen weet dat je dat niet moet doen, gaat men het wel 
doen dan moeten we helaas weer gaan controleren. Dat is eigenlijk waar het weer op neer komt. Dus 
niet stelselmatig iedereen die vijf minuten te lang staat pats, een bekeuring. Maar gewoon.. 
 
De heer Booijink: Daar staan wij ook absoluut niet achter, dat is onze intentie niet. Maar om beleid te 
voeren en er wordt ook nadrukkelijk gezegd dat de constatering is dat het loslaten van beleid geen 
besparing is maar juist kostenverhogend, laten we dan wel met enige frequentie een keer controleren.  
 
De voorzitter: Uw boodschap is duidelijk. 
 
Wethouder Volmerink: Volgens mij staat het precies in de laatste zin ook. Daarbij bestaat altijd de 
mogelijkheid om incidenteel of bij excessen te controleren. Dus eigenlijk zitten wij wel redelijk op een 
lijn daarmee.  
 
De voorzitter: Dan het tweede punt, de gladheidsbestrijding.  
 
Wethouder Volmerink: Het voorstel is helder. Ik proef uit de raad niet te versoberen maar 
optimaliseren mag wel. Maar uiteindelijk willen we allemaal  dat de veiligheid niet in gedrang mag 
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komen. Volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Aangezien het amendement raadsbreed is. Volgens 
mij is het signaal helder.  
 
De voorzitter: Dan de andere twee punten. Dat gaat over de ticketzuil. Het is me glashelder dat u zegt 
dat ding dat moet er gewoon niet komen. Misschien even toch terug. We hebben bij de extra 
bezuiniging van € 700.000 op Noaberkracht gezegd we zullen met voorstellen komen maar dat zal 
voor een deel ten laste gaan van de dienstverlening aan de burgers. Dat staat in alle stukken hiervoor. 
Op dat moment wist u niet waar het over ging en kon u daar ook niet op reageren. Daarom is het 
bedrag van die € 700.000 zo gebleven. Nu kan het zijn dat dit punt in Dinkelland wel doorgang kan 
vinden. Dat betekent dat u er voor kiest, als Tubbergen, om extra geld daarvoor te voteren. Niet meer 
dan dat u nu betaalt maar gewoon het extra geld er voor te voteren om dit in stand te houden. Dus dat 
er wel een receptiefunctie is. Daarmee zullen we met de consequenties terugkomen in de begroting. 
Dat is eigenlijk wat u zegt. Wij willen niet dat het een ticketzuil wordt en zo gaan we het doen. 
Omgekeerd is het ook het geval. U hoeft niet bang te zijn dat de service naar de indieners van 
evenementenvergunningen vermindert. Integendeel. Wij hebben juist ingezet om dat op een heel 
hoog niveau te brengen en dat blijven we doen. Dat betekent dat wat wij steeds zeggen: we komen 
naar u toe. We komen u helpen om de vergunning in te vullen. We komen u helpen om voorbeelden 
aan te dragen. Dat blijft zo. Alleen wat hiermee wordt bedoeld is dat we niet voor organisaties de 
uitnodigingen gaan organiseren of dat we niet voor organisaties als gemeente de wegen gaan 
afzetten of de dranghekken gaan plaatsen. Dat gebeurt bij een aantal evenementen wel. We halen het 
nu uit Noaberkracht. Dat betekent dat als er evenementen zijn of als de gemeente zegt van we willen 
het toch, dan betekent het dat die kosten ten laste komen van de gemeente die dat wil. Daar is het 
omgekeerde van wat u net hebt gezegd. Nu de andere kant uit. U hoeft er niet bang voor te zijn dat 
het serviceniveau naar de evenementen in Tubbergen gaat verminderen.  
 
De heer Busscher: Zitten er grote verschillen tussen de gemeente Tubbergen en de gemeente 
Dinkelland? 
 
De voorzitter: Een voorbeeld: in Dinkelland is er een evenement dat gewoon door de gemeente wordt 
georganiseerd. Daarvan is dus het voorstel dat doen we niet meer vanuit Noaberkracht. Als u dat wilt 
dan is dit de manier waarop dat gebeurt. 
 
De heer Weerink: U noemt het voorbeeld van vergunningaanvragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het 
plaatsen van verkeersborden bij evenementen. Het uitschakelen van de verlichting voor de verlichtte 
carnavalsoptochten. Dat soort zaken. Hoe gaat u daar dan straks mee om? 
 
De voorzitter: Niemand mag aan die verlichting zitten behalve wij als gemeente. Dat is een taak die we 
moeten doen. Hetzelfde met verkeersborden. Wij plaatsen de verkeersborden. Dat mag een ander 
niet doen. 
 
De heer Weerink: Worden er dan straks kosten voor gerekend? 
 
De voorzitter: Dat doen we niet want die gaan ook niet… Nee, die worden wel vanuit Noaberkracht 
berekend. Ja, die komen ten laste van ons. Ja. Als we zeggen we willen dat iemand van Noaberkracht 
een aantal uur bezig is om die verlichting uit te doen, dan moeten die uren dus door ons worden 
betaald. Die komen dus niet meer in Noaberkracht.  
 
De heer Weerink: Kunt u dan toezeggen dat de organisatoren van evenementen straks niet meer 
kosten hebben in 2017, 2018 en verder, bij het organiseren van evenementen dan dat ze hadden in 
2016.  
 
De voorzitter: Dat kan ik niet toezeggen want er kan van alles gebeuren. Maar wat we niet gaan doen 
is die kosten doorberekenen. Want we plaatsen al geen dranghekken. En de kosten van de verlichting 
werd al niet doorberekend aan de verlichtte carnavalsoptocht. En het plaatsen van de borden ook niet.  
 
De heer Weerink: Nee, en dat gaat in de toekomst ook niet gebeuren? 
 
De voorzitter: Dat is niet het voorstel. Dan had er gestaan: we gaan die kosten in rekening brengen bij. 
Want dat was ook een andere manier geweest om ook bezuinigingen te realiseren. 
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De heer Weerink: Ja, dus die kosten nemen we als gemeente voor onze rekening.  
 
De voorzitter: Ja. Let wel, we hebben het over Noaberkracht. Ze gaan uit de begroting van 
Noaberkracht. 
 
De heer Weerink: Maar komen bij ons weer terug als gemeente Tubbergen. 
 
De voorzitter: Als daar geen aanvullende opmerkingen komen dan komen ze ten laste van de 
gemeente. Is het nu helder.  
 
Wethouder Vleerbos: Vanuit een financieel perspectief nog even de volgende vraag. Hij gaat uit de 
begroting van Noaberkracht en als u het niet wenst te verhalen op de organisatoren komt het ten laste 
van ons, als gemeente Tubbergen. Dus in de begroting zullen de kosten verschuiven van 
Noaberkracht naar onze begroting. Dat is wat u bedoelt.  
 
De heer Weerink: Ja. We willen niet dat de organisatoren van evenementen hier onder lijden. 
 
De heer Oude Luttikhuis: Dat kunt u wel vinden maar ik denk dat we dat met elkaar moeten 
overleggen. Welke evenementen wel en welke evenementen niet. Dat ga je niet zo maar even op de 
achterkant van een sigarendoosje voor tien jaar vooruit beslissen. Ik vind dat we dat heel gedegen 
moeten besluiten als we dat soort dingen besluiten.  
 
De voorzitter: Even een misverstand. Het is nu zo dat die kosten niet worden doorberekend. Dus ze 
komen nu al ten lasten, via Noaberkracht, van de gemeente. Het enige dat we straks in onze 
begroting moeten doen is de begrootte bezuiniging op Noaberkracht verschuiven naar die van 
Tubbergen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Het is per saldo geen bezuiniging.  
 
De voorzitter: Nee, dat klopt.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Het kan zelfs meer kosten als naar rato de verdeling anders uitvalt.  
 
De voorzitter: Nee.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Jawel, als de verdeling anders uitvalt en Dinkelland doet het niet dan 
hebben wij naar rato een groter deel.  
 
De voorzitter: Nee, ook dat niet want de totale functie vervalt binnen Noaberkracht. Ons deel daarvan, 
welke verdeling je ook hebt, het is iedere keer die 44%, ons deel daarvan is datgene dat wij daar ook 
uit onttrekken voor deze functie. Dat deel zal dan naar de begroting van Tubbergen gaan.  
 
De heer Busscher: Dus het kan nog voordeliger uitvallen voor Tubbergen als we als gemeente minder 
evenementen organiseren.  
 
De voorzitter: Ja, ja. Ga er maar vanuit dat we dat niet op dat detailniveau gaan berekenen, echt niet. 
Is het nu volstrekt helder? Hier ligt niet het voorstel om die kosten verder door te berekenen om toch 
die bezuinigingen voor Tubbergen te halen. Absoluut niet. We hebben het hier alleen over 
Noaberkracht. Dat betekent heel simpel dat we de bezuinigingen bij Noaberkracht realiseren maar dat 
die verschuift naar Tubbergen. Tenzij Dinkelland ook zegt dat willen we niet want dan moet je je 
overdenken om het toch te doen maar dat ziet u dan wel terug in de begroting.  
 
De heer Oude Luttikhuis: We hebben een taakstelling afgesproken. Die taakstelling was € 700.000 
voor Noaberkracht. Daar wilden wij dus minder aan bijdragen. Die Noaberkracht taakstelling wordt 
gerealiseerd door het direct door te belasten. Dus meerkosten voor Tubbergen. Dat is gewoon een 
consequentie hoor.  
 
De voorzitter: Nee, het is zo, u haalt gewoon de taakstelling niet. Dat gaan we in de begroting 
verwerken. Er staat een extra taakstelling op Noaberkracht van € 700.000. Als u zegt wij willen niet dat 
er een ticketzuil komt. Daar staat een bedrag voor in de begroting van Noaberkracht. Dan moet u dat 
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er van afhalen. Als het deel van Dinkelland dat wel wil dan betekent het dat we zeggen oké, 
Dinkelland die haalt die bezuiniging daardoor wel en u niet. Dat is wat mevrouw Berning ook zegt: we 
willen die dienstverlening op een hoger peil brengen dan dat het nu in feite is, dan zegt u: we hebben 
er extra geld voor over. Dat is precies het extra geld dat we vanuit Noaberkracht daarmee uitsparen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Die motie heb ik heel goed begrepen. Echter nu wordt iets anders 
aangehaald. Dat is dranghekken, verkeersborden, begeleiding wat nog meer mogen zijn. De kosten 
worden door Noaberkracht doorbelast aan Tubbergen. Daarmee haalt Noaberkracht an sich die 
bezuiniging. Want de kosten kunnen worden doorbelast aan Tubbergen. Maar Tubbergen zelf haalt 
niet zijn budgettair resultaat omdat die meer kosten heeft gekregen omdat Noaberkracht ze niet 
betaalt. Dat is een verschuiving van kosten. Daarmee gaat ons budgettair resultaat wel met die 
betreffende kosten omlaag. Ja, ik kan wel rekenen. 
 
De voorzitter: Nee, er zit een verschil in. Namelijk dat wij al geen kosten krijgen voor de dranghekken 
vanuit Noaberkracht. Want die plaatsen wij niet.  
 
De heer Oude Luttikhuis: Nee, die kregen wij nooit omdat Noaberkracht binnen die € 700.000 het zelf 
oploste.  
 
De voorzitter: Nee.  
 
De heer Stamsnieder: Dranghekken moeten verenigingen zelf huren en ze moeten het ook zelf 
plaatsen. Het gaat alleen om verkeersborden denk ik. 
 
De voorzitter: Ik snap wat u bedoelt, ik denk dat ik het straks in de pauze even uitleg. Dat lijkt me 
handig. Voldoende over dit punt. Mevrouw Berning ook. 
 
De heer Weerink: Ik heb nog wel een vraag burgemeester. Als u dit punt bedoelt, hoofdstuk 5, dan 
heb ik daar nog een punt dat ik graag in wil brengen en net vergeten ben om te benoemen. Het gaat 
niet over de evenementen. Ik heb nog een vraag over de verdere vereenvoudiging van de 
kapvergunning. Daar staat: invulling kan worden gegeven door vrijgeven van bomenkap binnen de 
bebouwde kommen. Daar maak ik me op zich zorgen over. Als je dit zo leest dan lijkt het alsof 
voortaan elke boom in de bebouwde kom vogelvrij is, hoe monumentaal ook. Daar maak ik me zorgen 
over. Ik zou er graag een toelichting op willen hebben.  
 
Wethouder Volmerink: Er staat inderdaad verdere vereenvoudiging invulling kan. De bedoeling is dat 
wij eind dit jaar bij u komen met een nota leefbaar groen, bewust in bebouwd gebied. Dus de 
bebouwde kom. Om daar met u eens te gaan praten hoe dit versimpeld kan worden. Daar staat niet 
van het kan worden vrijgegeven maar de vraag is of dat wijsheid is. De nota die nu wordt gemaakt kan 
daar een invulling aan geven. Dat een aantal wensen daar in tegemoet komt en niet alles vrij wordt 
gegeven of dat er in bepaalde regio's meer kan met minder regels en bepaalde beschermde gebieden 
kunnen ontstaan. Dus daar wordt nu aan gewerkt en die nota komt naar u toe. Dat wil niet zeggen dat 
klakkeloos alles vrij is om te kappen. 
 
De heer Weerink: Kunnen we er nog wat van vinden op dat moment? Op zich is de vraag voldoende 
beantwoord. 
 
Wethouder Volmerink: Deze nota komt door en de commissie en in de raad. Dus daar kunt u altijd wat 
van vinden.  
 
6. Reserves versus Weerstandsvermogen 
 
6.1 Reserves. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over.  
6.2 Weerstandsvermogen. Niemand. 
 
[schorsing] 
 
Besluitvorming Vaststellen Raadsperspectief 2017 
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De voorzitter: Misschien even goed om een kort resume te geven van de vergadering voor de pauze. 
De perspectiefnota is een voorbereiding op de begroting. Het is een voor-voorstel eigenlijk aan u om 
te bepalen of de denkrichtingen die u hebt meegegeven op de juiste wijze zijn verwoord. U hebt daar 
voor de pauze het nodige over gezegd. We hebben daar als college direct op geantwoord. Er is door u 
twee amendementen ingeleverd en een motie. Die amendementen zijn unaniem. Die zijn dus gewoon 
aangenomen. Voor wat betreft de motie heeft de wethouder gezegd, dus het college, prima dat is 
eigenlijk volstrekt in lijn met wat ik van plan ben. Dus daarmee zijn de voorgestelde wijzigingen aan 
datgene dat u is voorgelegd verwoord. We zullen dat in de begroting gaan verwerken. Misschien toch 
nog even goed om exact te melden over hoofdstuk 5. Het betekent dus dat tenzij dezelfde punten 
worden ingebracht door Dinkelland, bijvoorbeeld over de ticketzuil, als de ticketzuil door Dinkelland 
ook wordt verworpen dan betekent het dat wij natuurlijk niet als Tubbergen extra gaan betalen. Dan 
blijft dat gewoon binnen de begroting van Noaberkracht. Dan hebben we gelijke producten weer die 
het met elkaar gaan doen. Andere punten die verschillend zijn komen uit de begroting van 
Noaberkracht en komen dan ten laste van Tubbergen. Maar dat kan ook want we hebben immers 
binnen Noaberkracht die bezuiniging gerealiseerd. Hij is weliswaar al ingeboekt, want we hebben al 
rekening gehouden met de € 700.000 maar dat wordt dan op de correcte wijze verwerkt in de 
begroting. We zullen er duidelijk over zijn hoe dat zit. Ik zie u heel moeilijk kijken. 
 
Mevrouw Berning: Ja, dat klopt, goed opgemerkt. Ja, voor wat betreft de ticketzuil blijft wat ons betreft 
de taakstelling van € 700.000 wel staan. 
 
De voorzitter: Dat kan niet. Even voor alle duidelijkheid, dat gebeurt ook. Die taakstelling wordt ook 
gehaald. Alleen u zegt we hebben meer kosten over voor de dienstverlening. Dat is wat u zegt. Dat 
betekent dat wij als Tubbergen er voor gaan zorgen dat het dienstverleningsniveau op het niveau is 
van wat u wilt.  
 
Mevrouw Berning: Wat we in het amendement zeggen is dat we in ieder geval niet willen dat het 
slechter wordt door middel van de ticketzuil. Dus dat moet gelijk blijven. Dan zou het op de nullijn 
blijven wat ons betreft. Dan wordt de bezuiniging niet ingeboekt. Dan vinden we eigenlijk dat op een 
andere manier die taakstelling gehaald moet worden. Dan willen we eigenlijk het college opdracht 
geven om op een andere manier die taakstelling in te vullen.  
 
De voorzitter: De vraag is of het uit Noaberkracht kan. Voor alle duidelijkheid, de taakstelling van 
Noaberkracht is vanuit het management ingebracht met heel duidelijk in het achterhoofd, dat is u 
iedere keer voorgehouden, het is niet iets dat nu opkomt, het is iedere keer voorgehouden, dat kan 
alleen maar als we ook iets gaan doen aan de dienstverlening. Op het moment dat u, wat mij betreft 
terecht, zegt we willen niets doen aan de dienstverlening, dan denk ik dat we met elkaar moeten 
accepteren dat we die taakstelling van € 700.000 niet helemaal kunnen realiseren. Want we hebben 
het niet alleen over € 700.000. We hebben het over € 2 miljoen. We hebben het nog eens een keertje 
over € 500.000 extra. En nu nog eens € 700.000. Dan zitten we al op € 3,2 miljoen. Wat mij betreft 
zeggen we daarmee Noaberkracht u hebt uw uiterste best gedaan. U hebt gedaan wat u is 
opgedragen, alleen hebben wij daar een ander idee over want we willen bij nader inzien, als u dat 
bedoelt met vermindering van dienstverlening, gaan we dat niet doen. Dat is wat u zegt.  
 
De heer Busscher: Voorzitter, ik ga ervan uit dat het college maar ook Noaberkracht genoeg creatief is 
om de komende vijf maanden te zoeken binnen dienstverlening, of daar toch iets mogelijk is van een 
bezuiniging of buiten de dienstverlening daar toch mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld in de top of ergens 
in andere soorten lagen. Dat toch die € 700.000 taakstelling gehaald wordt. En dan op een andere 
manier. Voor dienstverlening is raadsbreed een amendement aangenomen. Dan denk je ook aan de 
kracht en de sterkte en de creativiteit van Noaberkracht en colleges, bestuur, dat deze voldoende 
capabel zijn om te zoeken, richting de begroting, naar de taakstelling van € 700.000. Ik geef het u 
mee. 
 
De voorzitter: Prima dat u dat meegeeft. Ik kan daar heel makkelijk over zijn want ik denk dat we die 
niet gaan vinden. Laat ik daar heel eerlijk over zijn, die gaan we niet vinden. Als u zegt we willen niet 
dat het consequenties heeft voor de begroting van Tubbergen dan moeten we misschien kijken binnen 
de begroting van Tubbergen. Als in Dinkelland exact hetzelfde gebeurt, want dan hebben weer een 
gelijk speelveld, dan verminderen wij de begroting van Noaberkracht daarmee niet. Op het moment 
dat Dinkelland wel akkoord gaat met de ticketzuil dan kan het niet anders zijn dan dat die extra kosten 
ten laste van Tubbergen komen. Net zo goed als we net hebben gezegd het zal niet zo zijn dat de 
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dienstverlening voor de evenementen minder wordt. Maar als dat betekent dat er voor Tubbergen 
weinig verandert dan kan het niet zo zijn dat Noaberkracht belast wordt voor die extra kosten van de 
evenementen als Dinkelland anders besluit. Dat kan niet. Dat gaat niet gebeuren. Want daarmee 
hebben we hem uit de begroting van Noaberkracht gehaald en dat betekent dat als een gemeente iets 
anders wil dan komt dat ten laste van de gemeente. Maar daar kiest u dan bewust voor. We zullen het 
op een inzichtelijke wijze in de begroting duidelijk maken. Want daar gaat het om. 
 
Mevrouw Berning: Zou het dan niet beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Ik lees inderdaad bij de 
€ 700.000 wat bespaard wordt door natuurlijk verloop en wat bespaard wordt door inkrimping 
management. We zien wel dingen ervan. Dus er gebeuren dingen. Maar om het toch iets inzichtelijker 
te krijgen.  
 
De voorzitter: Volgens mij hebt u dat inzicht al gehad. U krijgt het inzicht. Hoe in feite de totale 
ombuiging binnen Noaberkracht is gerealiseerd.  
 
Mevrouw Berning: Graag, dank u wel. 
 
De voorzitter: Dan rest mij eigenlijk te concluderen dat datgene dat u hebt ingebracht de opdracht 
naar het college duidelijk is om dat te verwoorden in de begroting. Middels amendementen en moties. 
Dat gaan we doen. Zijn er van uw kant nog punten waarvan u zegt: ik heb het antwoord van het 
college niet goed begrepen en ik heb er nadere vragen over. Of zegt u hiermee is wat ons betreft het 
duidelijk. Geen nadere vragen? Dan wil wethouder Volmerink naar aanleiding van een vraag van 
gisteren nog even terugkomen op het Noaberplein. 
 
Wethouder Volmerink: Gezien de discussie gisterenavond kan ik er met de vrijwilligers van het Erve 
Kampboer er uit komen voor het jaar 2016. Als pilot kunnen we dat dus gaan opvoeren. We hebben 
ook nog de discussie gehad hoe verder. Nou, volgens mij hebben we ook afgesproken dat we daarna 
het beleid wat breder kunnen trekken dan behalve Geesteren zodat andere dorpen ook mee kunnen 
doen. Dan volgt er na de zomervakantie een inventarisatie naar de wensen vanuit andere dorpen. Er 
kan een heel klein stukje open einde komen als het een discussie wordt over het niveau van 
onderhoud. Die wordt meegenomen in het beleid dat ik al eerder heb toegezegd. Dat loopt nog een 
beetje uit. Ik had gezegd voor 1 juli a.s. dat lukt dus niet. Ook gezien de discussie in Geesteren. Dat 
wordt over de vakantie heen getrokken. Dan bent u weer aan zet om te kijken of we op de goede 
richting zijn. Uiteindelijk was de bedoeling om de burgerparticipatie een boost te geven zodat mensen 
stukken kunnen overnemen tegen 70% van het niveau dat er dan geldt. Met Geesteren komen we er 
voor dit jaar uit. 
 
Mevrouw Bekhuis: Dan heb ik nog een vraag. Geweldig de burgerparticipatie en heel mooi dat het op 
deze manier wordt opgelost. U zegt het wordt over de vakantie heen getild? 
 
Wethouder Volmerink: Met Geesteren komen we er deze week uit. Dat is geregeld op hun gewenst 
niveau. Het andere beleid om het breder te trekken, dus dat andere dorpen ook a la Geesteren iets 
kunnen doen maar ook het algemeen beleid van de burgerparticipatie in de openbare ruimte. Dat 
willen we eigenlijk wegzetten via de Mijn dorp gedachte. Als er behoefte aan is dan willen we het op 
die manier wegzetten. Maar dan kom ik in de commissie weer bij u terug.  
 
Mevrouw Bekhuis: Super, ik denk dat u heel veel mensen blij maakt.  
 
De voorzitter: En uiteindelijk mogelijk in de begroting. 
 
De heer Stamsnieder: We zijn blij met deze toezegging. Fijn dat we er uit zijn gekomen. We zien de 
rest graag tegemoet.  
 
De voorzitter: De amendementen zijn aangenomen, eveneens de motie. Dat betekent dat ik met u 
moet vaststellen dat daarmee het Raadsperspectief 2017 met inachtneming van de amendementen 
en de motie is vastgesteld. Akkoord. Waarvan akte. 
 
Agendapunt 6: Rondvraag 

De voorzitter: Dan zijn we nu toe aan de rondvraag. Mevrouw Hansté als eerste. 
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De heer Hannink: Ik werd er vorige week mee geconfronteerd dat in Fleringen er geen 
starterswoningen meer voorhanden zijn. Dat was mij natuurlijk ook volledig bekend gezien dat wij in 
het verleden in deze raad in de volle wetenschap met elkaar hebben besloten dit om te zetten en het 
bestemmingsplan te wijzigen tot enkele woningen dan wel dubbele woningen op verzoek van destijds. 
Maar ik krijg het signaal dat ze toch weer zeer nodig zijn. De vragen is: zijn dit soort signalen ook tot 
jullie gekomen? Zo ja, zijn jullie daar ook mee aan de slag gegaan? 
 
Wethouder Volmerink: Een jaar geleden zijn we in Fleringen uitgenodigd om te kijken wat de wensen 
daar waren. Er was een groepje heel actief bezig, ook onder leiding van de dorpsraad. Ze zijn 
meerdere malen bij elkaar geweest. Uiteindelijk is de vraag nu: wat wil die groep nu precies. Dat heeft 
te maken met haalbaarheid en u raadt het al, de financiering. Op het moment dat ze het met elkaar 
niet eens zijn kan ik ook niet wat regelen in het bestemmingsplan. Dat is ook meerdere malen met hun 
kortgesloten. Uiteindelijk wacht ik even. Wat wil de jeugd of die groep in Fleringen, laat ik het zo 
zeggen. Als die wens helemaal bekend is dan kunnen wij daar hopelijk in mee schakelen op RO en 
bestemmingen. Op dit moment: ja ik weet er van. We zijn zelfs een paar keer aangesloten. De bal ligt 
nu even bij Fleringen. Ze zijn nu zelf aan het uitdokteren wat ze precies willen. Ik heb de laatste 
maanden er niets van gehoord. Maar het heeft onze aandacht. Hebben ze ons nodig, dan zijn we er. 
 
De heer Hannink: Dank voor de beantwoording.  
 
De voorzitter: Ik dank u voor een bijzondere prettige vergadering waarin we weer open van gedachten 
hebben kunnen wisselen. Dingen gewoon duidelijk gemaakt hebben naar elkaar en ons weer aan het 
werk heeft gezet want daar doen we het tenslotte voor.  
 
Agendapunt 7: Sluiting 

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


	NOTULEN

