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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 
gehouden op maandag 24 oktober 2016, aanvang 19.30 uur, in de 
raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen. 
 

Aanwezig: De voorzitter: mr. M.K.M. Stegers, burgemeester  
griffier: mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar 
Leden: mw. J. Aalderink-Büter, mw. U.M.T. Bekhuis-Groothuis,  
mw. H.M.N. Berning-Everlo, R.J.G. Booijink, A.G.E. Busscher,  
P.H.G.M. Hannink, mw. J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink,  
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,  
E.A.S. Veenhuis-Sonder, W.J.G. Weerink, H. Wessels 
 

Op uitnodiging van 
de raad aanwezig: 

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

Afwezig: mw. A.B.E.G. Kemperink, H.J. Stevelink 

1. Opening 

De voorzitter: Mag ik u uitnodigen om te gaan staan voor het openingsgebed. De vergadering is geopend. 
Hartelijk welkom op deze toch weer bijzondere vergadering, omdat wij weer een raadslid gaan beëdigen 
vandaag. Gerrit, ook weer fijn dat je er bent om hem te ondersteunen bij dit moeilijke moment. En alsnog, 
gefeliciteerd, Gerrit, met je verjaardag vorige week, want ook dat is inmiddels gepasseerd. Ik moet eerst 
even zeggen wie er niet zijn. Dat zijn: Hubert Stevelink en Anoesjka Kemperink. Die zou eerst wat later 
komen, maar heeft uiteindelijk geconstateerd dat ze het helemaal niet gaat redden vanavond. 

2. Onderzoek geloofsbrieven, advisering en besluitvorming omtrent toelating te 
benoemen raadslid 

 
De voorzitter: Komen we toe aan het onderzoek van de geloofsbrieven en het lot heeft uitgewezen dat 
Bas Olde Hampsink, Ellen Veenhuis, Herbert Oude Luttikhuis tot die commissie gaan behoren. Kunt u 
zich daar in vinden? Ja, ben je net weer in ons midden, krijg je meteen wat extra werk. Dat betekent dat 
zij met Marcel meegaan om de geloofsbrieven te onderzoeken. Ik schors de vergadering even.  

Schorsing 

3. Beëdiging en installatie raadslid, de heer H. Lentferink 
 
Mevrouw Veenhuis: Advies van de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven van de heer 
Lentferink. De commissie heeft de geloofsbrieven van de heer Lentferink onderzocht en in orde 
bevonden. Zij adviseert de gemeenteraad te besluiten de heer Lentferink wonende te Fleringen toe te 
laten tot de gemeenteraad van Tubbergen.  
De voorzitter: Dank u zeer. Ik vond overigens wel dat het deze keer heel lang heeft geduurd, maar goed. 
Kan de raad zich hierin vinden? Ja? Akkoord. Dan zullen we overgaan tot de beëdiging. Herman, mag ik 
je uitnodigen?  
De voorzitter: Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk  
onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, 
om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
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aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  
De heer Lentferink: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.    
De voorzitter: Dank u wel. Kijk, dat is nog eens efficiënt. Kijk, dat heb je met die oude rotten, hè. Die doen 
dat gewoon even, hup. Anderhalf jaar, hè? Het zal maar anderhalf jaar zijn, althans deze raadsperiode, 
maar ik wens je toch een hele fijne en vruchtbare tijd als raadslid. Ja, goed. 

4. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter: Het vaststellen van de agenda. U kunt zich allen vinden in de voorgestelde agenda? Ja?  

5. Mededelingen 
 
De voorzitter: De mededelingen. Zijn er van uw kant mededelingen? Jij had een mededeling. 
Wethouder Volmerink: Een korte mededeling. In de vorige raadsvergadering is gesproken over 
bermverharding, verzakking aan de Beekzijdeweg en eventueel overige plekken. Bij deze kan ik u 
meedelen dat de bermverzakking op desbetreffende plekken op Beekzijdeweg, Tumuliweg inderdaad een 
verzakking is en deze maand ook wordt aangepakt, dat het verholpen wordt. En op andere plekken zijn 
inderdaad ook aanpassingen nodig. Dus we gaan in dit najaar nog 5 km graskeien herleggen in de 
gemeente ook in verband met de inspectie die daarop is geweest. Dus dat wordt aangepakt. Dat was een 
openstaande vraag nog vanuit de raad van de vorige keer. 
De voorzitter: Nog anderen? Ja, de heer Hannink.  
De heer Hannink: Voorzitter, dank. Ook wij waren vergezeld van die berichten dat in buitengebied 
meerdere zijn verzakt. U heeft het over 5 km … 
De voorzitter: Maar, ik denk dat we even … Dit is een pure mededeling, dus heeft u echt een 
mededeling? 
De heer Hannink: Dit was een vervolgvraag. 
De voorzitter: Oké. Nog anderen? Mededelingen? Nee, rondvraag komt nog. Ja? Dank u wel.  

6. Vragenuurtje 
 
De voorzitter: Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje.  

7. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 26 september 2016 
 
De voorzitter: Dan komen we nu toe aan het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 
26 september. Zijn er naar aanleiding daarvan inhoudelijk vragen? Niemand? Dan stellen we vast naar 
aanleiding van. Niet? Oké. 

8. Vaststellen lijst ingekomen stukken 
 
De voorzitter: Dan het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Kunt u zich vinden in de 
voorgestelde wijze van afdoening? Iedereen akkoord. Dan gaan we dat zo regelen. 

9. Benoeming Voorzitter commissie Samenleving en Bestuur + 

10. Benoeming Presidium Twenteraad 
 
De voorzitter: Dan komen we nu toe aan de benoemingen. Benoeming Voorzitter commissie 
Samenleving en Bestuur en benoeming Presidium Twenteraad. Daarvoor heeft u het voorstel gezien. Dat 
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gaat over personen en u heeft daarvoor allemaal een briefje. Ik moet even kijken. De namen staan ook 
op het briefje? Ja. Als u dat wilt invullen dan worden ze zo opgehaald. Niet spieken bij elkaar. De 
commissie voor de geloofsbrieven die moet echt weer aan de bak, want dat is dezelfde commissie. 
De heer Olde Hampsink: Voorzitter, het is denk ik niet handig dat ik in die commissie ga zitten.  
De voorzitter: Verkeerde lijst. Prik ik weer Bas. Dat is toch ook wat. Ook niet. Spoeling wordt dun. Jennie. 
Mag ik de commissie verzoeken om de stemmen te gaan tellen? Onder leiding van de griffier. Nou, ben je 
echt in de minderheid.  
Mevrouw Aalderink: Namens de stemcommissie kan ik u als volgt informeren: er zijn voor beide 
agendapunten 17 stemmen uitgebracht.  
Agendapunt 9, voorzitter Samenleving en Bestuur Ans Detert Oude Weme: 16 stemmen voor, 1 blanco 
stem.  
Agendapunt 10 afvaardiging naar het Presidium Twenteraad, de heer Bas Olde Hampsink: 17 stemmen 
voor. De heer Huub Plegt: 17 stemmen voor. Wij feliciteren hen allen met hun benoeming. 
De voorzitter: Dank u zeer. En wij wensen natuurlijk de gekozenen ook heel veel succes in hun zware 
taak. Onder dankzegging aan de stemcommissie.  

11. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 
 
De voorzitter: Agendapunt 11 is een hamerstuk. En bij dezen besloten. 

12. Vaststellen Meerjaren Onderhoudsprogramma Wegen en Civiele Kunstwerken 
 
De voorzitter: Bespreekstukken. Eén, het vaststellen van Meerjaren Onderhoudsprogramma Wegen en 
Civiele Kunstwerken. Wie mag ik er over het woord geven? Niemand? O, sorry. Ja, gaat uw gang, de 
heer Weerink.  
De heer Weerink: Ik wil er wel iets over zeggen. We hebben als CDA moeite met de term 
kapitaalvernietiging groot bij niveau C. Het voorgestelde niveau, maar we hebben moeite met de term 
kapitaalvernietiging groot bij niveau C dat zou betekenen dat we nu op korte termijn wat besparen, maar 
dat we in de toekomst een veelvoud moeten investeren om dat weer te herstellen. Echter in de mail die 
wij hebben ontvangen van de heer Bosma, afdelingshoofd openbare ruimte, wordt uitleg gegeven over de 
term kapitaalvernietiging, wat het in dit verband betekent. En nu hebben we het zo begrepen dat de term 
kapitaalvernietiging bij niveau C betekent dat we op lange termijn weliswaar meer moeten investeren dan 
bij niveau B, maar dat deze extra investeringen ruimschoots lager is dan hetgeen in de jaren ervoor 
bespaard is op onderhoud. En indien dit zo is, kunnen we instemmen met het raadsvoorstel en wel willen 
we dit graag genotuleerd hebben. Want we kunnen moeilijk instemmen met kapitaalvernietiging groot als 
dat betekent dat je nu jaarlijks een klein beetje bespaard, maar in de toekomst een veelvoud daarvoor 
zou moeten terugbetalen.  
De voorzitter: Ja, duidelijk. De heer Hannink. 
De heer Hannink: Voorzitter, dank. GemeentebelangenVVD is een beetje dezelfde strekking het verhaal 
toegedaan als de heer Weerink. Ook op beide zelfde vragen al in de commissievergadering, maar ook 
naar aanleiding van de uiteenzetting in de mail die we gekregen hebben op de beantwoording, blijven we 
het toch wel enigszins bijzonder vinden hetgeen dat er naar voren wordt gebracht. Het heeft dus 
schijnbaar toch te maken met terminologie. Alhoewel de terminologie wel wat anders doet vermoeden 
dan wij in de kolommen kunnen lezen en die eigenlijk ook voorbijgaat aan hetgeen wat wij eigenlijk met 
elkaar willen, maar ook de provincie wil. Omdat bij deze 3 C dan nog kapitaalsvernietiging groot blijft, en 
veiligheid matig. Dus wij blijven het enigszins bijzonder vinden ondanks hetgeen wat wij hebben te horen 
gekregen in de mail naar aanleiding van de beantwoording. Ja, willen wij het ook wel eigenlijk 
genotuleerd hebben dat wij toch enigszins bijzonder blijven vinden, maar we gaan ervan uit dat waar de 
portefeuillehouder het heeft over terminologie. Daarnaast hebben we nog een andere kanttekening bij dit 
voorstel. En, voorzitter, dat is wel het volgende. Het gaat om de vorming van de reserve. Deze mag ons 
in ziens niet boven het miljoen uitgaan die we tot nu toe in dit voorstel reserveren. Mocht het zo zijn dat 
die boven de miljoen gaat uitlopen dan zijn wij van mening dat de rest boven het miljoen afgeroomd moet 
worden naar de resultaten. Dank u. 
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De voorzitter: Dank u wel. De heer Oosterik. 
De heer Oosterik: Ja, ook bij onze fractie was uiteraard het begrip kapitaalsvernietiging een groot 
discussiepunt. Ja, ik val eigenlijk in herhaling, maar ook dankzij de melding van deze week die ik heb 
mogen ontvangen is het ons meer duidelijk nu. Wij stemmen gewoon in met dit voorstel. 
De voorzitter: Ja, de heer Wessels. 
De heer Wessels: Dank u wel, voorzitter. Veel gras is al weggemaaid. Blijft nog een vraag die ik ook 
vorige keer gesteld heb en ik weet niet of de wethouder het antwoord nu paraat heeft. We betalen 4 ton 
voor niveau C. Hoeveel zouden we moeten betalen als we kiezen voor niveau B? 
De voorzitter: Wethouder Volmerink. 
Wethouder Volmerink: Inderdaad, de terminologie van kapitaalsvernietiging wat is groot? Het antwoord is 
u nagestuurd en dus bij deze dan. Dan is er een opmerking van de provincie geweest. De provincie kijkt 
inderdaad de komende tijd steeds scherper naar het beheer van kapitaalgoederen. En de provincie 
vraagt min of meer van welk beleid hebt u vastgesteld, en daarvoor behoort u het geld wat erbij hoort ook 
goed te borgen. En een extra opmerking is: pas op, met het woord kapitaalsvernietiging en we hebben 
dat geïnterpreteerd als: kom je in het rood, grote kapitaalsvernietiging, daar gaat de provincie ook niet 
mee akkoord. Dus we blijven wat dat betreft wel aan de veilige kant. We hebben te maken met asset 
management. Dus inderdaad, we nemen hier wel bepaalde risico’s. We kunnen ook gaan kijken, over 
twee jaar staat de evaluatie gepland. We gaan kijken wat gaan we doen en wat heeft dat voor invloed op 
de kwaliteit en op het onderhoud? Dus u kunt van mij ook op aan, staat ook in het voorstel, over twee jaar 
komt er gewoon een evaluatie en dan gaan we kijken hoe de laatste jaren of de komende twee jaar 
verlopen is. Dan een vraag van de PvdA. Als wij gaan asfalt van C naar volledig B dan is dat ongeveer 
een bedrag van ongeveer € 120.000 extra. Dan hebben we het asfalt van een C naar een B kunnen 
brengen. Dus dat is een antwoord op uw vraag, van de PvdA. Volgens mij heb ik dan ook de vragen 
beantwoord die ik heb meegeschreven. 
De voorzitter: Volgens mij ook. Niet? 
De heer Hannink: Voorzitter, nog een keer, in herhaling. Ik heb een kanttekening geplaatst bij de 
reservevorming. En ik heb nog niet gehoord dat de portefeuillehouder, voorzitter, daarmee akkoord gaat. 
Wethouder Volmerink: Zullen we dat zo afspreken? Dat wij in ieder geval mee akkoord gaan en met de 
tweejaarlijkse evaluatie gaan kijken of inderdaad dat ook de juiste richting is of niet. Ik ga er vanuit dat het 
de komende twee jaar kan ik mee instemmen met wat u voorstelt. Naar de toekomst toe blijft natuurlijk 
wel een beetje een verevening van. Dus dan moet je even kijken hoe dat uitpakt. Voor de komende twee 
jaar, ja akkoord, en voor daarna gaan we kijken hoe het meepakt en dan dat we het mee terugnemen 
naar de evaluatie toe. Is dat wat u betreft akkoord? 
De heer Hannink: Voorzitter, dan zijn wij ook voor. 
De voorzitter: Ja, de heer Wessels.  
De heer Wessels: Dank u, voorzitter. Heb ik het goed begrepen van de wethouder dat wij zaten op zes 
ton, daar is vier ton bijgekomen, en als wij voor B zouden kiezen dan zou er geen vier ton bijkomen, maar 
dan zou er 5,2 ton bijkomen. 
De voorzitter: Ja. 
De heer Wessels: Oké. Dank u wel. 
De voorzitter: Ja? Alle vragen nu beantwoord? Ja? Iedereen akkoord met het voorstel, met de 
kanttekening die zijn gemaakt? Dank u wel. 

13. Evaluatie bezorging reisdocumenten en rijbewijzen 
 
De voorzitter: De evaluatiebezorging reisdocumenten en rijbewijzen. Wie mag ik daarover het woord 
geven? Ja, gaat uw gang. Mevrouw Berning. 
Mevrouw Berning: Dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst nog een vraag. Vanmiddag hebben we een 
overzicht gekregen van de griffie inzake de kosten. Ik heb er nog niet heel goed naar kunnen kijken en ik 
wou eigenlijk gewoon graag weten, komen we redelijk uit bij het begrote bedrag? Hoe moet ik dat … ?  
De voorzitter: Moet ik zelf ook even kijken. Ik kijk even naar Marcel of het klopt. 68.000 over, ja. Minder 
dus dan begroot. Oké. 
Mevrouw Berning: Dank u wel. We hebben nog een vraag voor het verdere verloop van 2016. Ik begreep 
dat de burgers nu de mogelijkheid krijgen om bij de balie te bezorgen of zelf ophalen. Maar die kosten 
komen dan nog voor de gemeente, neem ik aan, omdat het dit jaar nog loopt? 
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De voorzitter: Directe ingang was ten laste van de burger. 
Mevrouw Berning: Ja? Goed, duidelijk. Dank je wel. Nou, dat waren mijn vragen. Kan ik nog wat 
algemeens zeggen? 
De voorzitter: Natuurlijk, gaat uw gang.  
Mevrouw Berning: Goed, dank u wel. De pilot is destijds gestart onder het mom van verbeteren van de 
gemeentelijke dienstverlening. Als CDA zijnde hebben we direct bij de aftrap van de pilot aangegeven dat 
het verplicht thuisbezorgen van documenten wat ons betreft geen verbetering van de dienstverlening is. 
Nu ligt er een raadsvoorstel voor waarin geadviseerd wordt om de burger de keuze te laten tussen 
persoonlijk afhalen op het gemeentehuis of thuis te bezorgen tegen betaling. Uiteraard kunnen we als 
CDA instemmen met het voorstel. Sterker nog, dit had wat ons betreft al in januari van dit jaar gekund, 
maar goed. Wij zijn het eens met het voorstel. 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk nog verder. De heer Wessels. 
De heer Wessels: Dank u wel, voorzitter. Ik moet nog even een stukje zoeken. Neem me niet kwalijk. Ik 
was aan het zoeken, omdat er werd genoemd dat er een mail was gekomen van de griffie. Ik heb dat 
mailtje niet ontvangen. Dat komt waarschijnlijk omdat die alleen naar de mensen van de commissie 
Samenleving en Bestuur is gegaan. Ik weet dus niks van dat mailtje en ik was ook benieuwd naar welk 
bedrag de pilot gekost zou hebben. Ik hoor nu wat, maar ik heb het dus niet voor me. Dus dat vind ik een 
beetje jammer. Ja, ik heb van mijn buurman ingefluisterd gekregen, maar ik weet niet of het klopt, dat de 
pilot € 61.000 gekost heeft. 
 
(zonder microfoon) 
 
De heer Wessels: Ik weet niet of iemand anders dringend het woord wil. Ik ben even aan het zoeken. 
Praat de tijd maar even vol. 
De heer Busscher: Voorzitter, het is wel heel lastig dat we ‘s middags nog een mailtje krijgen en de helft 
die heeft hem niet. Dat is ook een stuk dienstverlening. Ik mis daar wel iets. Dat we dat misschien eerder 
hadden moeten regelen.  
De heer Wessels: Ik heb hem inmiddels, het is niet zo’n lang stuk hoor, maar bij de invoering van de pilot 
hebben wij als PvdA-fractie en volgens mij zelfs raadsbreed al gevraagd om de keuzemogelijkheid voor 
de burgers of laten bezorgen of zelf ophalen. Dat de evaluatie van de pilot tot dezelfde conclusie komt, is 
voor ons ook niet verrassend. We kunnen dus akkoord gaan met het voorliggende voorstel waarin 
burgers tegen meerprijs hun reisdocumenten kunnen laten bezorgen, maar ook kunnen kiezen voor het 
zelf ophalen. Ik weet nog steeds niet hoeveel de pilot gekost heeft, maar iedere euro die het gekost heeft, 
had het wat ons betreft niet hoeven te kosten.  
De voorzitter: Dank u wel. Duidelijk, ja. U gaat dus akkoord met … Sorry, de heer Oosterik.  
De heer Oosterik: Voor ons was het ook in ieder geval het belangrijkste dat de burger zelf de keuze houdt 
of doet men het zelf ophalen of thuis laten bezorgen. Dus wij gaan ook akkoord met dit voorstel.  
De voorzitter: U heeft het evaluatierapport kunnen lezen. Ik denk dat de conclusie duidelijk is en vandaar 
dit voorstel waar u allemaal mee akkoord gaat. Dus bedankt daarvoor en we zullen het zo verder gaan 
uitvoeren. 

14. Rondvraag 
 
De voorzitter: Dan de rondvraag. En ik begin mij mevrouw Veenhuis.  
Mevrouw Berning: Ja, dank u wel, voorzitter. Er was mij naar aanleiding van de presentatie door de politie 
nog enige onduidelijkheid, de prestatie van de politie in de commissie Samenleving en Bestuur. Er was 
mij nog enige onduidelijkheid omtrent de openingstijden van het politiebureau in Tubbergen. Ik ben al zo 
vrij geweest om informatie daarover in te winnen en ik begreep dat de vaste openstelling van het 
politiebureau tijdelijk geen vaste openstelling meer is. Voorheen was het van 10.00 tot 13.00 en op dit 
moment is er geen vaste openstelling meer, heb ik begrepen. En dat het een pilot zou zijn van de politie. 
Dan is eigenlijk mijn vraag: was dit ons bekend? En kunnen we hier als raad ook nog, mocht het nodig 
zijn, invloed op uitoefenen? 
De voorzitter: Dat laatste is nee, tenzij u daarvoor geld beschikbaar stelt. Dat betekent gewoon dat er 
iemand permanent moet zitten. Bij de presentatie is uitgelegd waarom er niemand meer op het bureau 
zit. Het is wel zo dat iedereen die zich meldt overdag, die wordt rechtstreeks verbonden met het bureau 
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Oldenzaal en daar wordt gezegd: Ik zoek de politie. En dan meestal zal de politie in de buurt zijn, want 
dat is de bedoeling, dus dat in ieder geval de wijkagenten de wijk ingaan. Die kan zich of direct melden 
hier bij het politiebureau om dan die afspraak te maken. Kan ook een afspraak maken bij de persoon 
thuis of een afspraak maken op een ander tijdstip. Dus daarmee wordt de dienstverlening in principe 
verhoogd in dat die minder is. Want het betekent dat we niet constant iemand hier achter het bureau 
hoeven te hebben, die zit te wachten totdat er iemand komt. Want dat was eigenlijk de praktijk. 
Mevrouw Berning: Ja, duidelijk. Dank u wel. 
De voorzitter: Ja, de heer Hannink. 
De heer Hannink: Nu dan wel. Voorzitter, vervolgvragen op de mededeling van de portefeuillehouder 
inzake de graskeien. Wij hadden die informatie opgedaan dat er enorme problemen zijn langs 
verschillende wegen in gemeente Tubbergen, niet enkel in de Beekzijde. U gaf net, als ik het goed 
herhaal aan 5 km te willen vervangen. Hebben we daarmee alles gedekt? Want ik weet dat er een aantal 
fietsers lelijk zijn gevallen daardoor. 
De voorzitter: De wethouder. 
Wethouder Volmerink: Vanuit de wegeninspectie hebben we opgemerkt dat inderdaad deze 5 km op dit 
moment wordt aangepakt, omdat die dus niet voldoen aan de eisen die we met elkaar gesteld hebben. 
Dus die worden nu aangepakt en er zijn meerdere wegen. Correct. 
De heer Hannink: Voorzitter, ik zou graag een vervolgvraag willen stellen, want de portefeuille heeft het 
over onze eisen. Dan weet ik even niet over welke eisen we het hebben. Zouden wij die kunnen krijgen? 
Wethouder Volmerink: Nou, als u praat over: Wat is dan een verzakking van de graskeien. Dan praat je 
over niveau C, theoretisch over 7 cm of meer is een verzakking, die we daarna gaan aanpakken. Dus na 
de wegeninspectie blijkt dus 7 cm of meer gaan we aanpakken. En dan gaat het ook gewoon in de 
maand november gebeuren bij deze plekken waar dat aan de orde is. 
De heer Hannink: Dan is het helder. Dank. 
De voorzitter: Ik ga door. De heer Plegt. De heer Wessels. 
De heer Wessels: Voorzitter, dank u wel. Het is even terugkomend op het vorige punt, maar ik had toen 
nog niet voor me liggen wat ik nu zie liggen. Ik wil even controleren of ik de getallen goed snap. Als ik dit 
roostertje voor me heb dan zie ik staan dat we € 222.000 ontvangen hebben aan leges. Daar gaan allerlei 
afdrachten af dan blijft er nog € 111.000 over. En dan komt het verhaal van de bezorgkosten. Dat is totaal 
€ 61.000 en dan komen we op € 49.000, helemaal rechts onderaan in de tabel. Betekent dat nu dat als 
we de pilot niet gedaan hadden dat we die € 61.892 nog gewoon in de knip hadden gehad? 
De voorzitter: Volgens mij is dat zo, want dat is namelijk het bedrag wat u ook beschikbaar heeft gesteld 
voor deze pilot.  
De heer Wessels: Oké, ik wil het gewoon even weten of ik het goed zag. Dank u wel. 
De voorzitter: Het college? Niets? Ja, mevrouw Aalderink.  
Mevrouw Aalderink: In de krant van vandaag, stond een stuk over MKB die door de provincie 
gestimuleerd wordt voor subsidieregelingen. En voor dit project is 10 miljoen beschikbaar gesteld. Komt 
Tubbergen hiervoor ook in aanmerking? 
Wethouder De Witte : Als gemeente komt Tubbergen, er niet voor in aanmerking. Ondernemers binnen 
onze sector die kunnen daar wel voor in aanmerking komen. We hebben via onze e-maillijst en via 
sociale media die regeling onder de aandacht gebracht en ook via onze ondernemersverenigingen. Dan 
is het aan de ondernemer zelf om het initiatief te nemen voor een subsidieaanvraag. En daar waar nodig 
ondersteunen we, maar de taak ligt bij ondernemers. Dus ondernemers kunnen ervoor in aanmerking 
komen. Misschien wel interessant om te vermelden dat we aan de voorkant van deze regeling proberen 
mee te denken als gemeente. Dus ook de regeling zoveel mogelijk passend proberen te maken voor de 
vragen die er zijn binnen onze ondernemers. 
Mevrouw Aalderink: Het is wel bekend al? 
Wethouder De Witte: Het is wel bekend.  
Mevrouw Aalderink: Oké. 
Wethouder De Witte: Althans, we hebben de formatie wel gedeeld. Dus wat men er dan uiteindelijk 
meedoet, vind ik ook een ondernemersverantwoordelijkheid, maar onze verantwoordelijkheid is er om ze 
erop te attenderen en het bekend te maken bij de mensen die het aangaat.  

15. Sluiting 
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De voorzitter: Dan zijn we door de rondvraag heen en mag ik u verzoeken om mij te gaan staan voor het 
lezen van het sluitingsgebed.  
 
De vergadering is gesloten.  
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 november 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

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