NOTULEN

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen,
gehouden op maandag 31 oktober 2016, aanvang 21.00 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,
P.H.G.M. Hannink, mw. J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink,
mw. A.B.E.G. Kemperink, B.G.M. Olde Hampsink, L.W. Oosterik,
H.H.W. Lentferink, H.J. Stevelink, H.B.J. Oude Luttikhuis, mw. K.A.M.
Reinerink-Hutten, L.P. Stamsnieder, mw. E.A.S. Veenhuis-Sonder, H. Wessels

Op uitnodiging van
de raad aanwezig:

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

Afwezig:

H.A.M. Plegt, W.J.G. Weerink

1. Opening
De voorzitter: Dames en heren, mag ik u uitnodigen om te gaan staan voor het lezen van het
openingsgebed. De vergadering is geopend.

2. Bekendmaking besluit voordracht nieuwe burgemeester gemeente Tubbergen
De voorzitter geeft het woord aan de heer Busscher, voorzitter van de vertrouwenscommissie.
De heer Busscher: Namens de vertrouwenscommissie alsmede namens de gemeenteraad, mag ik
vanavond bekend maken wie de raad van Tubbergen gaat voorgedragen als de nieuwe burgemeester
van Tubbergen.
Zoals bekend gaat burgemeester Stegers per 1 januari aanstaande met pensioen. Dat is de aanleiding
geweest om in de loop van dit jaar te starten met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.
De gemeenteraad heeft hiervoor een vertrouwenscommissie ingesteld, bestaande uit de vier
fractievoorzitters: Ursula Bekhuis van Gemeentebelangen/VVD, Leon Oosterik van Dorpen Centraal,
Henk Wessels van de PvdA en ik, Tonny Busscher, van het CDA, waarbij ik de rol van
commissievoorzitter heb mogen vervullen. Wethouder De Witte heeft ons tijdens de procedure
geadviseerd. Namens de vertrouwenscommissie bedank ik hierbij de gemeenteraad voor het in ons
gestelde vertrouwen. Wij hebben onze taak met toewijding en naar eer en geweten vervuld.
In juni heeft de gemeenteraad de vacaturetekst, de zgn. profielschets vastgesteld. Deze heeft de titel
gekregen: Gemeente Tubbergen zoekt een betrokken burgemeester. Bij het opstellen van de
profielschets hebben wij er bewust voor gekozen om de samenleving van de gemeente Tubbergen te
raadplegen. Wij vinden het nl. erg belangrijk dat onze inwoners een burgemeester krijgen, waar zij trots
op zijn en in wie zij vertrouwen hebben. Dit heeft ertoe geleid dat wij de nadruk hebben gelegd op
BETROKKEN, maar ook op iemand die de rol van burgervader of burgermoeder goed kan invullen.
Deze profielschets, die is opengesteld van 15 juni t/m 6 juli, heeft geleid tot maar liefst 32 sollicitanten: 21
mannen en 11 vrouwen met verschillende politieke kleuren en verschillende professionele achtergronden.
Een grote en diverse belangstelling. Hierover waren wij zeer verheugd. Samen met de Commissaris van
de Koning hebben wij een aantal kandidaten geselecteerd met wie de commissie de verdere
selectieprocedure heeft gevoerd. Hoewel de procedure heeft plaatsgevonden onder strikte
geheimhouding, kunnen wij benoemen dat er sprake was van een zeer sterk kandidatenveld. Toch heeft
de commissie, met inachtneming van de adviezen, unaniem gekozen voor één kandidaat. Hierbij hebben
wij, zoals zojuist ook al gezegd, in het bijzonder gelet op de functie van burgervader/burgermoeder, de
betrokkenheid bij de samenleving, affiniteit met onze plattelandscultuur en iemand die past bij onze
bestuurscultuur. De manier waarop wij in de raad en het college met elkaar omgaan, maar ook bij de
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manier waarop wij samen met de samenleving de ambities willen realiseren. Zoals in het proces Mijn
Dorp 2030 gebeurt. Wij hebben gezocht naar iemand met persoonlijkheid – die niet autoritair is, maar wel
autoriteit heeft. Iemand die op begrijpelijke wijze kan communiceren met alle inwoners. Én die een
enthousiaste vernieuwer is. Wij zijn dan ook zeer verheugd om hierbij bekend te maken dat wij deze
burgermoeder gevonden hebben in de persoon van mevrouw Wilmien Haverkamp-Wenker. Zij is geboren
op 25 maart 1966 in Oud Lutten (gemeente Hardenberg) en momenteel woonachtig, met haar man en
kinderen, in Overdinkel. Maar zoals dat een goede burgermoeder betracht, is zij bereid om op korte
termijn te verhuizen naar onze prachtige gemeente. Mevrouw Haverkamp heeft zich in de verschillende
gesprekken met de vertrouwenscommissie gepresenteerd als een echte burgermoeder; een warme
persoonlijkheid die aantoonbaar betrokken is bij de samenleving. Zij is professioneel gespecialiseerd op
het gebied van bestuurlijke vernieuwing, door haar studie en door haar werkervaring. Daarbij heeft zij
aantoonbare affiniteit met onze plattelandscultuur en bestuurscultuur. Zij heeft verschillende
managementfuncties vervuld bij gemeenten. Haar huidige functie is Stadsdeelmanager Noord in
Enschede. Een deel van Enschede met 33.000 inwoners. In deze functie vervult mevrouw HaverkampWenker een verbindende rol tussen politiek, ambtelijke organisatie en inwoners. Met vernieuwende
processen en een moderne bestuursstijl geeft zij leiding aan de organisatie en werkt zij
samenlevingsgericht. Haar bestuursstijl, aanpak en haar kijk op zaken sluiten heel goed aan bij ons
burgemeestersprofiel. Zij heeft ons in de procedure laten zien dat zij past bij onze bestuurscultuur, die
informeel, respectvol en constructief is. Wij hopen dat zij haar vernieuwende kijk op de samenwerking
tussen de lokale overheid en de samenleving, ook in Tubbergen zal inbrengen. Wij verwachten dat zij als
burgermoeder een grote bijdrage zal leveren aan onze ambities om meer met de samenleving samen te
werken zodat wij onze gezamenlijke doelen en ambities kunnen realiseren. Mevrouw Haverkamp is sterk
politiek geïnteresseerd, maar partij-onafhankelijk. Hierdoor kan zij op een natuurlijke en vanzelfsprekende
wijze boven de partijen staat, zoals van een burgemeester wordt verwacht. Ik hoop dat u zult begrijpen
dat wij van mening zijn dat wij met mevrouw Haverkamp een zeer goede opvolger hebben gevonden voor
burgemeester Stegers, die in december afscheid zal nemen.
Onze aanbeveling versturen wij aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Zodat de
minister het benoemingsbesluit kan voorbereiden. Wij verwachten dat mevrouw Haverkamp-Wenker in
januari aanstaande geïnstalleerd kan worden. Vanaf deze plaats feliciteren wij mevrouw Wilmien
Haverkamp-Wenker met haar voordracht en wensen haar alvast een prachtige tijd in de gemeente
Tubbergen toe. Wij zijn ervan overtuigd dat zij Tubbergen in haar hart zal sluiten en dat al onze inwoners
dat ook met haar zullen doen.
Vervolgens is in de raadsvergadering een skype-verbinding tot stand gekomen met mevrouw
Haverkamp-Wenker waarin ze zich heeft voorgesteld aan de aanwezigen in de raadszaal. De heer
Busscher heeft hierbij een aantal vragen gesteld die door haar zijn beantwoord.

3. Sluiting
De voorzitter: Dan wil ik u graag uitnodigen om te gaan staan voor het sluitingsgebed.
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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