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

gehouden op maandag 19 juni 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadszaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen. 
 

Aanwezig: De voorzitter: W.A.M. Haverkamp-Wenker, burgemeester  
griffier: 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, A.G.E. Busscher, P.H.G.M. Hannink,  
mw. J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink, mw. A.B.E.G. Kemperink, 
H.H.W. Lentferink, B.G.M. Olde Hampsink, L.W. Oosterink,  
H.B.J. Oude Luttikhuis, H.J. Stevelink, H.A.M. Plegt,  
mw. K.A.M. Reinerink-Hutten, mw. 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: L.P. Stamsnieder, R.J.G. Booijink 

1. Opening 

De voorzitter: Goedenavond dames en heren. Mag ik u vragen om te gaan staan voor het 

openingsgebed. Afwezig zijn vanavond de heren Booijink en Stamsnieder. Vanavond hebben we een 

traktatie van mevrouw Reinerink. Een heerlijke traktatie vanwege een prachtig feest, toch? Dank u 

wel. 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter: De agenda. Kunnen we de agenda vaststellen? Agendapunt 2. Als eerste is het goed 

om aan te geven dat in het presidium is afgesproken dat agendapunt 9, de jaarstukken van 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, de behandeling daarvan verzet is naar 10 juli. Zijn er andere 

reacties ten aanzien van de agenda? De heer Oude Luttikhuis. 

De heer Oude Luttikhuis: Even naar aanleiding van die verplaatsing. Wordt de rekening ook nog weer 

opgenomen in de commissievergadering of is dat niet meer aan de orde? Zou dit zo kunnen? 

De voorzitter: De heer Vleerbos. 

Wethouder Vleerbos: Ja wat mij betreft wordt die gewoon behandeld in de commissie opnieuw. In de 

veronderstelling dat u dan de verklaring en het verslag van de accountant erbij heeft zitten. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er andere reacties ten aanzien van de agenda? Nee? 

3. Mededelingen 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 3, mededelingen vanuit de raad. Geen mededelingen 

vanuit de raad. Mededelingen vanuit het college. Wethouder Vleerbos. 
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Wethouder Vleerbos: Wij hebben 1 juni de mei circulaire gekregen. En dat is geen grap. Die mei 

circulaire hebben we mee doorgerekend en wij gaan ons best doen om die doorrekening u nog aan te 

reiken voor behandeling van het raadsperspectief. Zodat u de inhoud van de mei circulaire erin kunt 

betrekken. Maar dat ergens eind deze week hopen wij. Er zitten een beetje haakjes en ogen aan die 

in de mei circulaire zitten die wij ook goed moeten doorrekenen, ook in ons raadsperspectief zelf. Dus 

die kunt u tegemoet zien. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere mededelingen vanuit het college? Nee. 

4. Vragenuurtje 

De voorzitter: Dan gaan wij naar het vragenuurtje. Door mevrouw Reinerink zijn vragen ingediend. 

Samen met wethouder Vleerbos zal ik de vragen beantwoorden. Mevrouw Reinerink, mag ik u het 

woord geven? 

Mevrouw Reinerink: Dank u wel voorzitter.  

Het onderwerp veiligheid,  

aan de voorzitter van de raad,  

de raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 19 juni 2017.  

Op 13 en 15 juni jongstleden zijn er in de krant artikelen verschenen over veiligheid. Een onderwerp 

waar wij ook met regelmaat aandacht voor vragen. In de krant van donderdag 15 juni stond een 

artikel over de veiligheid met betrekking tot de inzet van de politie. Sommige wijkagenten zien de 

kloof met de burger alsmaar groter worden. Mede door het verdwijnen van bureaus in wijken en 

plattelandsgemeenten. We lopen daardoor cruciale informatie mis, constateert een wijkagent. In de 

Tubantia van 13 juni jongstleden stond een artikel “burger op het platteland heeft dezelfde rechten als 

in de stad”. Citaat, de georganiseerde misdaad verschuift in snel tempo naar het platteland. Tegen 

die groei is het landelijk gebied nu niet opgewassen. Er zijn veel te weinig agenten beschikbaar. Het 

toezicht op het platteland schiet tekort en er is vaak sprake van lange aanrijtijden die niet realistisch 

zijn. Hoewel onze gemeente is uitgeroepen tot de veiligste gemeente van Nederland, vinden wij het 

belangrijk dat veiligheid doorlopend aandacht krijgt en dat het uiterste gedaan wordt om onze 

gemeente ook in de toekomst veilig te houden. Daarom onze vragen. Vindt u dat de wijkagent in de 

gemeente Tubbergen voldoende zichtbaar en benaderbaar is voor onze inwoners en kunt u dit 

toelichten? Vindt u dat er in Tubbergen voldoende blauw op straat is om problematiek in de kiem te 

smoren en kunt u dit toelichten? Blijft het huidige politiebureau in Tubbergen gehandhaafd? Is er 

voldoende controle door de politie op criminele activiteiten in oude schuren? In het kader van drugs 

en veiligheid, zijn er al vorderingen gemaakt met de hulpverleners In het kader van de voorlichting en 

preventie en wat is hiervan de stand van zaken? Staat de gemeente Tubbergen open voor een 

zogenaamd zorgloket voor mensen die vragen hebben over drugsgebruik en drugsschuren of iets 

dergelijks? Aangezien de WhatsAppgroepen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid, 

hebben we hier aandacht om gevraagd om aandacht te besteden op de gemeente website. Wat is 

hiervan de stand van zaken? Nou de toelichting die heb ik denk ik al gegeven in het voorstaande. De 

ondertekening namens het CDA, fractie Karin Reinerink. Tot zover. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Reinerink. Ik zal beginnen met de eerste vragen dan neemt 

wethouder Vleerbos het over en de laatste vraag zal ik beantwoorden. De eerste vraag vindt u dat de 
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wijkagent in de gemeente Tubbergen voldoende zichtbaar en benaderbaar is voor onze inwoners? 

De wijkagent is zichtbaar en benaderbaar voor onze inwoners. Onder andere door het spreekuur wat 

ook in de dorpen worden gehouden, maar het neemt niet weg dat de politie voortdurend bezig is om 

de zichtbaarheid en de dienstverlening te verbeteren. Momenteel hebben we een wijkteam in 

Tubbergen van vijftien personen, dat ook sterk in ontwikkeling is. Door het wijkteam Tubbergen wordt 

bijvoorbeeld nu gewerkt aan de dienstverlening door alle mensen die de afgelopen periode een 

melding hebben gedaan, te bellen en te vragen hoe zij de dienstverlening van de politie ervaren 

hebben. Die informatie willen ze gebruiken om hun wijkteam weer verder te ontwikkelen. Door het 

wijkteam wordt het bureau in Oldenzaal alleen gebruikt als een opkomstpost. Maar de politie is vooral 

hier aanwezig op het politiesteunpunt in het gemeentehuis. En de bedoeling is dat dat nog meer helpt 

om de zichtbaarheid te vergroten. De politie blijft dus gewoon zichtbaar in Tubbergen. 

Mevrouw Reinerink: … mag ik … 

De voorzitter: Zal ik de eerste vraag even afronden en dan … 

Mevrouw Reinerink: Oké, ja. 

De voorzitter: De politie hebben een actieplan medio 2016, ik ga er ook vanuit dat het vorig jaar ook 

is gepresenteerd bij de toelichting die de politie heeft gegeven hier in de raad, een actieplan 

gepresenteerd waarin het gaat om de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. De 

bedoeling is dat de politie ook dit jaar weer in de gemeenteraad komt om de raadsleden op de hoogte 

te stellen van hun acties en in het bijzonder over de zichtbaarheid en de dienstverlening in de 

gemeente Tubbergen. Mevrouw Reinerink. 

Mevrouw Reinerink: Ik weet dat Miriam van Lubek en Peter Withag diverse spreekuren hebben. Maar 

dat is volgens mij veelal gemunt op de kern Tubbergen en Geesteren. Ik kan mij ook voorstellen dat 

in de kleinere kernen ook best weleens behoefte is aan een moment van spreekuur door een politie. 

De voorzitter: Ik denk dat het dan ook heel goed is, als inwoners die behoefte hebben, dat dat ook 

aangegeven wordt. Ik denk dat het nu met de belronde die plaatsvindt het goed is dat daar ook naar 

gevraagd wordt. Ik zal het ook aan de teamleider meegeven. 

Mevrouw Bekhuis: mag ik daar wat op zeggen? Dat gebeurt wel via de dorpsraden. 

Mevrouw Reinerink: Het gebeurt ook via de dorpsraden en toch is er in bepaalde kernen, is het niet 

echt duidelijk dat daar een wijkagent is. Dat zijn geluiden die ik hoor, dus vandaar mijn vraag. 

De voorzitter: Ik pak hem weer terug. Vraag twee, vindt u dat er in Tubbergen voldoende blauw op 

straat is om de problematiek in de kiem te smoren. Er is voldoende blauw op straat. De wijkteams 

worden ook breed ingezet. Die bestaan uit wijkagenten en jeugdagenten. Generalisten die voor 

Tubbergen actief zijn en ook bij alle problematiek in de gemeente Tubbergen ingezet worden. Vraag 

drie, blijft het huidig politiebureau in Tubbergen gehandhaafd? Ja. 

Mevrouw Reinerink: Oké. 

De voorzitter: Is er voldoende controle door de politie op criminele activiteiten in oude schuren? 

Daarbij is voor de politie nog steeds van belang dat ook vanuit de samenleving signalen worden 

doorgegeven als ze verdachte situaties zien. Vanuit de politie is extra aandacht voor oude schuren of 

voor schuren. Het komt ook voor dat thema’s prioriteit krijgen, dat zijn de thema’s hennepkwekerijen 
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en XTC-labs. En schuren hebben bij woningen extra aandacht als het gaat om diefstal van materiaal 

zoals zitgrasmaaiers. Dan gaan we voor vraag vijf en zes naar wethouder Vleerbos. 

Wethouder Vleerbos: Vraag vijf gaat over drugs en veiligheid. Drugs en veiligheid is bij voortduring 

een onderwerp van gesprek met onze hulpverleners. In principe is Tactus onze partner waar het gaat 

om hulpverlening en voorlichting.  Zij worden ook veelvuldig ingezet bij scholen en verenigingen, daar 

bent u van op de hoogte want dat komt regelmatig in het nieuws. 8 juni jongstleden hebben wij nog 

een expertmeeting gehad met de ketenpartners over alcohol- en drugsgebruik op NoordOost Twents 

niveau, waarin jeugdagenten, jeugdwerkers, Tactus, verslavingszorg, huisartsen, GGD en de 

scholengemeenschap Canisius, maar ook sportverengingen en carnavalsverenigingen bij elkaar 

hebben gezeten. Om daar een plan bij te maken die aansluit bij de huidige tijdsgeest. Na de 

zomervakantie zal als gevolg daarvan een enquête worden gehouden onder de jongeren in de 

discotheken hier in de buurt, waaronder Bays in Reutum. Zodat wij daar een nog beter beeld bij 

krijgen. We hebben dus een voortdurend, cyclisch gesprek met al onze hulpverleners en onze 

voorliggende voorzieningen. Vraag zes gaat over de vraag of wij een zorgloket voor mensen willen 

openen die vragen hebben over drugsgebruik en drugsschuren. Zoals ik daar tegenaan kijk, 

drugsgebruik is voornamelijk een vraag die daar door Tactus beantwoord zou kunnen worden. Al 

hangt dat een beetje van af waar die vraag over gaat. Drugsschuren is bij uitstek iets wat bij de politie 

thuishoort. Dus een extra loket toevoegen voor vragen die zo een brede scope hebben, die vraag ik 

mij persoonlijk af of het wel een toevoeging is. Dat is vraag zes. 

De voorzitter: Dan vraag 7. De vraag aangezien de WhatsAppgroepen een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan de veiligheid, hebben wij gevraagd hier aandacht aan te besteden op de gemeentelijke 

website. Wat is hiervan de stand van zaken? Die vraag is ook bij ons terechtgekomen, is ook 

opgepakt en momenteel wordt gewerkt aan de informatievoorziening op het gebied van veiligheid 

richting inwoners middels onze gemeentelijke site. Daarnaast wordt ook bekeken welke rol de sociale 

kaart hierin kan spelen. Naast informatie of WhatsApp, buurtpreventie wordt ook informatie gegeven 

over onder andere woninginbraken, heling en wat te doen bij crisis en rampen. 

Mevrouw Reinerink: Oké. 

De voorzitter: Voldoende? 

Mevrouw Reinerink: Ik denk dat ik dan een goed antwoord heb op heel veel zaken. Ik ben blij dat er 

een expertmeeting heeft plaatsgevonden. Ik hoop ook dat die informatie die daar besproken wordt, 

dat die gedeeld gaat worden in de raad. 

De voorzitter: Dat zullen wij zeker doen.  

De voorzitter: Gaan we naar agendapunt 5. Mevrouw Berning. 

Mevrouw Berning: Ja dankjewel. Mevrouw Reinerink vroeg inderdaad net of het politiebureau bleef 

bestaan. Nou dat bleef bestaan inderdaad. Maar nu is het zo dat er op dit moment geen 

openingstijden zijn van het politiebureau. Ik heb begrepen dat het een pilot is. Komt dat ook terug in 

de evaluatie? Hoe dat bevalt zonder openingstijden? 

De voorzitter: Eerste de pilot. Daar komt ook een evaluatie op. De pilot is juist bedoeld om meer op 

straat te kunnen zijn, meer naar de mensen thuis, om daarmee meer zichtbaar en een betere 
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dienstverlening te hebben. Maar dat wordt straks geëvalueerd hoe dat ervaren wordt door onze 

inwoners. Dank u wel mevrouw Berning. 

5. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 22 mei 2017 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 5, vaststellen van de notulen van de openbare 

vergadering van 22 mei 2017. Zijn er tekstueel of naar aanleiding van opmerkingen over de notulen? 

Mevrouw Bekhuis. 

Mevrouw Bekhuis: Ja ik heb een vraag naar aanleiding van. Wij hebben toen aandacht gevraagd 

voor het fietsoversteekpunt bij TMZ. Ik kan daar eigenlijk niet ergens iets terugvinden. Daar zijn 

gesprekken over, maar wat is daar de stand van zaken? Want het wordt daar eigenlijk steeds drukker 

en drukker. 

De voorzitter: Wethouder Volmerink. 

Wethouder Volmerink: Het is de bedoeling dat wij in gesprek gaan samen met de dorpsraad en met 

het TMZ en gaan we kijken naar wat de oorspronkelijke afspraak is. Want waar nu over 

gesuggereerd wordt is iets nieuws wat niet binnen de vergunning is verleend richting de nieuwbouw 

van TMZ. We hebben de wens gehoord van de dorpsraad Geesteren. We gaan eerst met de drie 

partijen tegelijkertijd, ter plekke in gesprek. Die gesprekken gaan een dezer weken plaatsvinden. 

Mevrouw Bekhuis: Oké. Nou ik wou vragen … 

Wethouder Volmerink: Met alle partijen in een keer. 

Mevrouw Bekhuis: Kunt u daar een termijn aan hangen? 

Wethouder Volmerink: Ja. 

Mevrouw Bekhuis: Oké dankjewel. 

De voorzitter: Zijn er nog andere reacties ten aanzien van het verslag van 22 mei? Nee? Dan zijn bij 

dezen de notulen van 22 mei 2017 vastgesteld. 

6. Vaststellen lijst ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt zes, vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. 

Kunt u zich vinden in de voorgestelde behandelwijze? Ja. Dan is bij dezen de lijst van ingekomen 

stukken en behandelwijze vastgesteld. 

7. Instemmen met nieuw regionaal investeringsprogramma Agenda van Twente 

De voorzitter: Dan gaan wij naar de bespreekstukken. Alle raadsvoorstellen voor deze 

raadsvergadering zijn door de commissies afgeconcludeerd als bespreekstukken. Agendapunt zeven, 

nieuw regionaal investeringsprogramma Agenda van Twente. Aan u wordt gevraagd om punt één, de 

ambitie en de verantwoording daarover zoals neergelegd in de Agenda van Twente 2018-2022 te 

onderschrijven. Twee, in te stemmen met de financiering van de Agenda van Twente en de 

gemeentelijke bijdrage hierin vast te stellen op 7,5 euro per inwoner per jaar voor de periode 2018-

2022. Drie, de mogelijkheden te onderzoeken om voor de realisatie van de volledige ambitie een 
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aanvullende gemeentelijke bijdrage van 5 euro per inwoner per jaar vast te stellen als volgende stap 

in het groeimodel. Het voorstel dat naar alle veertien Twentse gemeenteraden is gegaan wordt u 

voorgelegd door het college, maar is voorbereid door de bestuurscommissie Agenda van Twente. U 

bent de eerste gemeenteraad die hierover een besluit gaat nemen en in de komende maanden zal dit 

onderwerp ook in de andere Twentse raden aan de orde komen. Wie van u mag ik het woord geven? 

De heer Olde Hampsink, de heer Oude Luttikhuis, mevrouw Kemperink en de heer Wessels. 

Mijnheer Olde Hampsink. 

De heer Olde Hampsink: Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het voorstel om in te stemmen met de 

Agenda voor Twente. Hier is een periode van anderhalf jaar aan vooraf gegaan, waarbij we eerst de 

vorige Agenda van Twente hebben geëvalueerd en de voorliggende Agenda voor Twente mede 

hebben ingevuld. Meerdere bijeenkomsten van onder andere de Regioraad hebben uiteindelijk geleid 

tot het huidige voorstel. Bij al deze bijeenkomsten waar we als raadsleden voor waren uitgenodigd, 

was het CDA Tubbergen aanwezig om zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen. Ook een motie 

uit 2016 die richting heeft gegeven aan de koers die onze gemeente in wil slaan met de regio, zien 

we terug in het huidige voorstel. Techniek als motor, bereikbaarheid en vestigingsklimaat. En dan niet 

alleen van en naar de regio maar ook met name van het platteland naar steden binnen de regio. Dat 

we de regio richting gaan geven vanuit meerdere O’s, onderwijs, onderzoek, ondernemers en 

overheid, daarbij een meer faciliterende rol voor de overheid is iets wat wij als CDA van harte 

ondersteunen. Zoals ook beschreven in ons coalitieakkoord, wat moed dat moet. Wat het CDA betreft 

had de Agenda voor Twente nog wel meer ambitie mogen uitstralen door voor een bijdrage van 12,50 

te gaan per inwoner. Helaas is dat in dit stadium nog niet haalbaar. Onze gemeente zal als eerste 

van de veertien Twentse gemeenten een besluit nemen over de Agenda voor Twente. Uit de media 

komen berichten dat de meerderheid van onze Twentse inwoners voor een sterke regio Twente kiest. 

We hopen dan ook dat de overige dertien Twentse gemeenten zullen instemmen met het voorstel. 

Het moge duidelijk zijn dat wij als CDA akkoord gaan met het voorstel. Wat goed is voor Twente is 

goed voor Tubbergen. En wat goed is voor Tubbergen is goed voor Twente. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank, mijnheer Olde Hampsink. Mijnheer Oude Luttikhuis. 

De heer Oude Luttikhuis: Voor ons ligt de Agenda van Twente, waarover wij vanavond akkoord of 

onze afwijzing mogen geven. Allereerst willen wij beginnen met onze teleurstelling uit te spreken over 

de afgelopen Agenda van Twente. Na veel planning, veel vergaderd, maar daar vooraf was niet goed 

gedefinieerd wat we eigenlijk wilden met het beschikbare budget. Veel zaken zijn daardoor aan bod 

gekomen, er was vooral sprake van versnippering van gelden. In de nieuwe agenda is wel goed 

nagedacht waarop we willen focussen. Met iedereen. Kernwoord is techniek. Dat is waar wij als regio 

goed in zijn en daarin alle mogelijke facetten en combinaties. Als fractie Gemeentebelangen/VVD 

hebben we al in de begroting van 2017 geld gereserveerd om onze ondersteuning voor een Agenda 

van Twente aan iedereen te laten zien. Als Gemeentebelangen/VVD hebben wij alle vertrouwen in 

deze Agenda van Twente en we doen een dringend oproep aan de overige dertien gemeentes op 

ook hun vertrouwen uit te spreken in deze Agenda. Onze inbreng in het voortrekken bij een meer 

concrete en minder onderwerpen bevattende agenda willen, is op veel punten gehonoreerd. Wij 

willen gelijk als in het voortraject ook in de uitvoering geïnformeerd en betrokken blijven. Voor een 

sterk Twente moeten we samen de verschillen willen maken. Het gevraagde budget is wat ons betreft 

akkoord. Dus a die 7,5 euro maar ook die 5 euro mag er van ons wel bij. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Oude Luttikhuis. Mevrouw Kemperink. 
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Mevrouw Kemperink: Dank u wel voorzitter. De Agenda van Twente behandelt meerdere facetten. Er 

is vaak gezegd wat goed is voor Twente is goed voor ons. We hebben bij die uitspraak met name de 

vrijetijdseconomie in gedachte gehad. Maar in de €12,50 per inwoner per jaar is de vrijetijdseconomie 

niet meegenomen. De vraag die overblijft voor ons is of de Agenda voor Twente een ongrijpbaar 

geheel gaat worden waarbij niet voldoende invloed op uit te kunnen oefenen of dat het een geheel 

wordt waar wij voldoende rendement uit kunnen halen. Met het voorbeeld van de brandweer in ons 

achterhoofd, waar wij meer voor zijn gaan betalen, hebben wij besloten dat er op dit moment niet 

voldoende rendement gaat opleveren om €12,50 per inwoner te rechtvaardigen. Dus vooralsnog 

gaan wij niet akkoord. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kemperink. De heer Wessels. 

De heer Wessels: Dank u wel voorzitter. Wij zijn als PvdA-fractie altijd kritisch geweest ten opzichte 

van regionale zaken om de volgende redenen. We hebben het idee dat we weinig invloed en ook 

weinig controle kunnen uitoefenen op regionale zaken. In een samenwerkingsverband met veertien 

gemeenten en 348 raadsleden die in de meeste gevallen één keer per jaar iets mogen zeggen over 

een begroting, komt onze controlerende en kader stellende taak niet uit de verf. We staan als 

raadsleden te veel op afstand en worden maar al te vaak voor voldongen feiten geplaatst. Als 

samenwerkingsverbanden aan de orde zijn, in de gemeenteraad valt daar vaak weinig meer te 

veranderen. Ter illustratie, het voorliggende voorstel van vanavond kan ook niets aan worden 

gewijzigd of geamendeerd, is ons door de wethouder in de commissie duidelijk gemaakt. De 

voorliggende tekst, door de wethouder in de commissie volgens mij een dictum genoemd, ligt vast en 

moet ongeschonden de eindstreep halen. Wij zijn als raad dus aan handen en voeten gebonden. 

Inderdaad, slikken of stikken. We hebben de indruk dat de regionale samenwerkingen en dus ook de 

Agenda van Twente leidt tot veel werk voor raadsleden. Het gevaar bestaat dat niet alles 

gedetailleerd kan worden doorgelezen en dat algauw vertrouwd wordt op de deskundigheid van de 

opsteller en groen licht wordt gegeven zonder dat men echt weet waar men ja tegen zegt. Verder is 

het voor een raadslid best moeilijk om heel concrete effecten van Agenda van Twente zichtbaar te 

maken voor onze burgers, die uiteindelijk betalen. Effecten zijn moeilijk meetbaar. Daarnaast hebben 

we ook wel moeite met de focus op techniek. Natuurlijk is techniek belangrijk en hot, maar er zijn 

meerdere regio’s in ons land en in Europa en wereldwijd die erg investeren in techniek. Kunnen we 

als Twente de concurrentieslag aan met al die andere regio’s? En levert hightech wel zoveel 

werkgelegenheid op voor onze regio? We zouden bijvoorbeeld ook graag gezien hebben dat er meer 

focus op recreatie en toerisme zou komen te liggen om onze mooie regio echt één van onze sterkste 

punten meer onder de aandacht te brengen. Van de toegezegd 7,50 euro per inwoner is een 

onderverdeling gemaakt 3,50 euro voor basisinfrastructuur, 1,50 voor aanjaaggeld en 2,50 voor 

ambities. Wij zouden in plaats van die basisinfrastructuur liever concrete, goede onderbouwde 

projectvoorstellen zien waar we vervolgens de middelen voor beschikbaar stellen. Kortom, we vinden 

de Agenda van Twente nog erg vaag en hadden graag een Agenda van Twente gezien met concrete 

voorstellen. Als deze Agenda van Twente wordt goedgekeurd, en daar lijkt het op, vinden we het erg 

belangrijk dat er goed wordt gemonitord waar ons geld blijft en wat ermee wordt gerealiseerd. 

Daarnaast willen wij graag weten op welk moment we besluiten om die extra 5 euro toe te voegen 

aan de Agenda van Twente. Wij vinden dat het pas kan nadat we als raad daar een groen licht voor 

hebben gegeven. Hoewel door ons college veel waarde gehecht wordt aan de regio onder het mom 

wat goed is voor Twente is ook goed voor Tubbergen, blijven wij toch met een gevoel zitten dat de 

stad meer profiteert dan het platteland en dat Enschede toch wel de grootste belanghebber is van de 

Agenda van Twente. Ten slotte is de kans aanwezig dat enkele gemeenten de Agenda van Twente 

niet zullen steunen. Dat betekent dat de eventuele opbrengsten van de Agenda van Twente ten 

goede komen aan de veertien gemeenten terwijl misschien tien, elf of twaalf gemeenten hieraan 
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hebben meebetaald. Gemeente Tubbergen staat bekend als het braafste jongetje van de klas en dat 

loopt voorop ook vanavond als het op betalen aankomt. Misschien moesten we dat maar eens 

veranderen. Kortom, er zijn voor ons nogal wat argumenten waarom we kritisch staan ten opzichte 

van de Agenda van Twente en wij stemmen als PvdA-fractie daarom ook tegen de Agenda van 

Twente. Gezien de opstelling van de andere partijen zal de meerderheid van de raad het wel 

steunen, maar we willen hiermee wel een signaal afgeven dat wij vinden dat door de regionale 

samenwerking met veertien Twentse gemeentes het democratisch gehalte en ook het draagvlak van 

de genomen besluiten dreigt af te nemen. Dat vinden wij een zorgelijke ontwikkeling. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Wessels. Wethouder Vleerbos mag ik u het woord geven. 

Wethouder Vleerbos: Ja, nu begon ik … had ik een antwoord voorbereid die positief begon, maar dat 

sluit niet mooi aan bij de twee vorige sprekers. En toch doe ik dat maar wel even. Het is uw raad die 

als eerste een uitspraak doet over de Agenda voor Twente. Ik hoor van harte dat het oordeel wat u 

velt zo dadelijk navolging gaat krijgen, want ik heb inderdaad ook geteld. U bent de eerst die zich 

uitspreekt voor de agenda die nu voorligt. U was de raad al die zich vorig jaar tijdens de begroting al 

heeft uitgesproken voor een Agenda voor Twente door een ton structureel budget beschikbaar te 

stellen. We hebben afgelopen anderhalf jaar denk ik, terecht gezegd, een intensief traject gelopen. 

Precies om de kritiek die de PvdA gaf, om die niet waar te laten zijn. Iedereen is in de positie geweest 

om zijn of haar mening mee te geven in de ontwikkeling van het proces en heeft ook bij tijd en wijle 

terugkoppeling gekregen wat wij in meerderheid wel en in meerderheid niet wilden. Dus ik denk niet 

dat wij hoeven te klagen over de positie die wij hebben gehad. Sterker nog, ik denk dat wij in de 

evaluatie in Roy’s positie, in de ontwikkeling van de nieuwe in mijn positie en in de deelname van uw 

raad bij al die bijeenkomsten, en Bas zelfs nog in een werkgroep daarin, meer dan gemiddelde 

bestuurlijke betrokkenheid heeft laten zien. En volgens mij is dat dan wel het braafste jongetje van de 

klas, maar dan inhoudelijk betrokken. Daarvoor dank ik u van harte want dat heeft gemaakt dat wij 

een Agenda van Twente hebben die kiest voor techniek zoals dat net werd gezegd, maar daarmee 

de vrijetijdseconomie helemaal niet uitsluit. Maar wel een duidelijke keus maakt. Het is de techniek 

die ons onderscheidt, het is de vrijetijdseconomie niet. Want dat kunnen ze in Zeeland ook heel goed, 

dat kunnen ze aan de kust heel goed. Wat wij heel goed kunnen in Twente is de techniek gebruiken 

om die andere thema’s die wij hier belangrijk vinden voor het voetlicht te brengen. Dus die kritiek wil 

ik daarmee beantwoorden. Op afstand, ik heb daar net al iets over gezegd. Nou dat in eerste 

instantie. 

De voorzitter: Dank u wel wethouder Vleerbos. Wie van u wilt reageren? De heer Oude Luttikhuis. 

De heer Oude Luttikhuis: Ja één ding van de collega’s, de RUD versus de Agenda van Twente, de 

meerkosten van de brandweer, die heb ik niet helemaal goed begrepen. Volgens mij is de RUD 

volledig anders dan de Agenda van Twente. 

De voorzitter: Mevrouw Kemperink. 

Mevrouw Kemperink: Nou, goed in het verleden was het natuurlijk zo dat we meer zijn gaan betalen 

voor de brandweer, terwijl we minder capaciteit terug hebben gekregen. Dat is voor ons wel het 

voorbeeld van als wij de regie afgeven aan de Agenda voor Twente, lopen wij dan het risico dat wij 

niet het rendement er uithalen dat wij eigenlijk graag zouden zien. Dat is in ieder geval iets waar wij 

over na hebben gedacht. 
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De heer Oude Luttikhuis: Ja maar dan nog heb ik niet goed uw relatie tussen RUD en de Agenda van 

Twente. Want de Agenda van Twente is juist een orgaan omdat je met een bepaalde ondergrens en 

budget nodig hebt om juist dit soort grote initiatieven te initiëren. En als je nou alles vanuit alleen de 

gemeente Tubbergen wilt gaan doen, dan is het een druppel op de gloeiende plaat. Juist doordat je 

geld combineert, aantrekken van ander geld, kun je hier je stappen maken. Dat is met name ook het 

punt waarom wij als Gemeentebelangen/VVD dit soort stellingen ondersteunen. Want alleen kun je 

dit gewoon niet doen. Daar zijn wij te klein voor. Om dan de vergelijking te trekken naar RUD en de 

brandweer die in onze oude situatie werken daar ook klein waren, met een grote vrijwillige brandweer 

en dat toch één op één te vergelijken met de Agenda van Twente waar volgens mij helemaal geen 

enkel raakvlak in zit. Dat vind ik een beetje een vreemde vergelijking. 

Mevrouw Kemperink: Maar wij hebben dat wel als gedachte gehad van wat er kan gebeuren als je de 

regie regionaal gaat doen. Dan kunnen er dingen gebeuren waar je misschien niet op zit te wachten. 

Er kunnen ook dingen gebeuren die heel erg positief zijn, dat kan. We hebben erover nagedacht van 

wat vinden wij, wat willen wij. Wij hebben besloten niet akkoord te gaan. 

De voorzitter: Ik zou graag het woord geven aan de heer Olde Hampsink. 

De heer Olde Hampsink: Ja even wat de regie betreft, het is niet dat we de regie helemaal uit handen 

geven. We zijn daar natuurlijk zeker wel bij betrokken, want we zijn zelf de regio laten we wel wezen. 

Dat is één. En in het kader van de brandweer, ja als we daar niet regionaal optrekken dan wordt het 

denk ik sowieso al een hele moeilijke. Dan nog even reageren op wat de heer Oude Luttikhuis zei 

over de vorige Agenda van Twente. We hebben het misschien niet goed gemonitord maar dat wil niet 

zeggen dat die niet succesvol was. Dus dat we even een … en daar is wel op gereageerd door in de 

nieuwe Agenda voor Twente om nou zeg maar daarin … 

De heer Oude Luttikhuis: daar wil ik gelijk op reageren. Wat mij met name heeft gestoord in de vorige 

Agenda, er kwam op een gegeven moment een bak geld beschikbaar. Vanuit die bak geld is gedacht 

van wat kunnen we hiermee doen. Terwijl ik het uitermate belangrijk vind om juist vooral in het begin 

aan bepaalde projecten en trajecten, dat je een hele goede nulmeting hebt. Dat je weet waar je aan 

begint, waar je staat als regio en vandaaruit verdergaat in wat hebben we nog gerealiseerd met ons 

geld. Want ik wil wel heel graag, dat sluit aan bij Dorpen Centraal, weten wat er gebeurt met ons 

geld, laten we dat even voorop stellen. En bij de voorgaande Agenda van Twente heb ik regelmatig 

gevraagd om evaluatie achteraf van de gedane projecten. En het was elke keer bijzonder wazig. Als 

u daar een andere ervaring mee heeft mag je het mij vertellen, maar dat heb ik niet zo. 

De heer Olde Hampsink: Nee u hebt gelijk wat de meting betreft, want de meting was wazig. Maar 

dat wil niet zeggen dat het resultaat wazig was. Het resultaat was wel zeker positief. 

De heer Oude Luttikhuis: Dat begrijp ik niet mijnheer Olde Hampsink. U zegt de evaluatie was wazig 

maar het resultaat was goed. 

De heer Olde Hampsink: Ja. Bij de nieuwe Agenda voor Twente hebben we nu nieuwe streefcijfers, 

zeg maar nieuwe indicatoren opgesteld, zodat we nu wel kunnen gaan meten. Bij de vorige hebben 

we niet kunnen meten omdat we in het begin daar geen rekening mee hebben gehouden. Dus 

vandaar dat we aan het eind ook niet konden terug redeneren van wat is nu het effect geweest van 

de Agenda van Twente. Maar er zijn wel zoveel indicatoren waarvan wij het gevoel hebben, laat ik 

dat maar zo zeggen, van we hebben toch wel heel veel gerealiseerd. 
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De heer Oude Luttikhuis: Daar ga ik met u mee. Kijk want onze onderbuikgevoel was goed. Op basis 

daarvan hebben wij gezegd wij moeten hiermee verder gaan want alleen kunnen we het niet. Dus op 

basis van gevoel. Maar niet op basis van objectieve maatstaven en objectieve indicatoren. Dat is de 

teleurstelling die ik wilde uitspreken, want dat zou ik heel graag doen. Ik zou graag op basis van 

objectieve indicatoren en maatstaven die traject trekken. 

De heer Olde Hampsink: Maar dat gaan we dus met een nieuwe Agenda voor Twente wel doen. 

De heer Oude Luttikhuis: Absoluut. 

De voorzitter: Wie van u kan ik nog het woord geven? Wethouder Vleerbos. 

Wethouder Vleerbos: Ja ik wou eigenlijk nog even bevestigen dat deze discussie ook in december 

vorig jaar door uw raad is aangegeven. Dat is de reden geweest waarom we als vijfde punt de 

monitoring hebben opgenomen als vertrekpunt, daar is ook bij de Agenda van Twente ontwikkeling 

direct als uitgangspunt meegenomen. Dus die kritiek hebben we al direct in het begin bij de 

ontwikkeling van het proces ter harte genomen. 

De voorzitter: De heer Busscher. 

De heer Busscher: Ja voorzitter dank u. Allereerst nog even richting Dorpen Centraal en Partij van de 

Arbeid. Ze zeggen: we kunnen hier niet mee instemmen. Maar dan laten we ook wat liggen. Wat de 

heer Oude Luttikhuis net ook aangaf, als we als Tubbergen dit alleen moeten doen, komt het niet van 

de grond. Kunnen we het niet. We kunnen niet alleen de veiligheid hier. Wat mevrouw Kemperink 

aangeeft over de brandweer, wij kunnen onze wagens hier niet alleen voor Tubbergen laten draaien. 

We hebben daar een regionaal verband voor. We hebben een sterke Agenda van Twente hiervoor. 

We hebben geëvalueerd, hier ook in dit gemeentehuis, geëvalueerd over de oude Agenda van 

Twente, net de discussie over gevoerd, maar we hebben ook input gegeven op verschillende plekken 

met de momenten waar we als raad konden zijn en ook ingegeven: wat vinden wij belangrijk. 

Wethouder Vleerbos geeft aan techniek. Techniek kunnen we overal onder verstaan. Zowel in het 

bedrijfsleven maar ook in de recreatie en toerisme, op dat vlak ook. We hebben uitleg gehad hier van 

de heer Grobben, we hebben hier een bijdrage aan geleverd Tubbergen heeft gezegd techniek. Nou 

en techniek komt weer terug in die regio, in de Agenda van Twente. Heel belangrijk voor ons, we 

hebben heel veel mensen buiten onze gemeentegrenzen aan het werk. Waar is dat belangrijk voor? 

We hebben een Saxion, we hebben de UT, heel veel techniek en kennis hebben we daar in ons huis. 

We moeten profiteren van de regio Twente, we willen een sterke Agenda van Twente en daar staan 

wij als CDA van Tubbergen hier sterk voor in. 

De voorzitter: Wie van u mag ik het woord geven? De heer Wessels. 

De heer Wessels: Dank u wel voorzitter. Ik wou eigenlijk niet reageren toen het woord brandweer viel, 

maar wat nu eventjes over de tafel komt is wel net alsof we er geweldig tevreden over zijn. We weten 

met z’n allen ook dat we er niet zo tevreden over zijn. 

De heer Busscher: Weten we maar … 

De heer Wessels: Sinds we die veiligheidsregio Twente hebben, hebben we veel geld betaald, 

hebben we veel brandweerauto’s ingeleverd, dus laten we nou even niet doen alsof we daar zo heel 

geweldig tevreden mee zijn. 
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De heer Busscher: Maar we kunnen het niet alleen als Tubbergen. Dat geef ik u mee. 

De voorzitter: De heer Wessels. 

De heer Wessels: Ja ik had nog één vraag voorzitter. Dat was van voorlopig hebben wij 7,50 euro 

wordt er straks toegezegd. 5 euro hebben we nog gereserveerd staan. Mijn vraag is van voordat die 

5 euro er ook ingeschoven wordt, komen wij als raad dan nog weer aan zet? 

De voorzitter: Wethouder Vleerbos. 

Wethouder Vleerbos: Op die 5 euro ga ik afsluiten. Twente is, misschien heeft u dat ook wel eerder 

gehoord. Een daily urban system. Wat zoveel betekent als daar bijna alle logistieke bewegingen in 

Twente plaatsvinden binnen de grenzen van Twente. In die zin zijn wij een redelijk op ons zelf 

staande entiteit. Gemeente Tubbergen bestaat tussen de 60 en 70 procent uit forenzen. Dat zijn 

mensen die onze gemeentegrens over gaan voor hun werk en dus in andere gemeenten werken. Die 

zitten dus bijna altijd in andere Twentse gemeenten. Investeren in een Agenda voor Twente is 

investeren in onze eigen inwoners. Als je er zo tegen aankijkt, betekent het investeren in Hengelo dus 

investeren in onze eigen medewerkers. Dus investeren in Almelo is investeren in onze eigen 

medewerkers. Dat is wel een belangrijk onderscheid want vaak wordt gezegd ja die bedrijven moeten 

zich dan bevinden in onze gemeenten. Dat is bij forenzen gemeenten per definitie niet noodzakelijk. 

Dat wou ik nog wel even toegevoegd hebben aan de discussie van zojuist. Wat er gebeurt praktisch 

gesproken, u neemt dit besluit, volgende week ligt het raadsperspectief voor. In het raadsperspectief 

herhaalt u eigenlijk wat er vandaag ook op tafel ligt. En bij de begroting stellen wij pas vast wat we er 

precies mee doen. Wij hopen gaandeweg deze ontwikkeling van de Agenda voor Twente ook meer 

concreetheid te geven aan het plan. Want die kritiek werd net ook even geuit en die deel ik eigenlijk. 

Het moet nog wel concreter worden dan dat hij nu is. Dat is ook de reden waarom we hem in twee 

stukken hebben geknipt. Er is 7,50 euro structureel beschikbaar, 7,5o euro voor de basisstructuur 

beschikbaar en 5 euro voor de projecten. Juist die projecten willen wij concreter hebben alvorens wij 

daar geld aan uitgeven. Dat willen wij als college en we hebben er alle begrip voor dat u dat als raad 

ook wenst. Daarmee kan ik u dus ook toezeggen dat als het gaat over het uitkeren van de 5 euro, 

komt alles weer terug bij u in de raad hoe dat precies gaat geschieden want daar hebben we allemaal 

belang bij. 

De voorzitter: De heer Olde Hampsink. 

De heer Olde Hampsink: Ja nog even één opmerking. Het doet voorkomen alsof de Agenda van 

Twente opgesteld is door de overheid, maar die is ook met name opgesteld door ondernemers en 

ook uit de gemeente Tubbergen. Dus ook onze eigen ondernemers hebben hieraan meegeschreven. 

Wou ik nog even benadrukken. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Olde Hampsink. Ik denk dat we nu over kunnen gaan tot de vraag 

aan u of u kunt instemmen met het raadsbesluit. Ja, de heer Busscher, de heer Olde Hampsink, ja. 

Dorpen Centraal, mevrouw Kemperink, nee. De heer Wessels, nee. Dank u wel. Dan, gekeken naar 

het totaal, is besloten om in te stemmen met het nieuwe regionaal investeringsprogramma Agenda 

voor Twente. 
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8. Vaststellen Verordening bevordering participatie minima 2017 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt acht, vaststellen verordening bevordering participatie 

minima 2017. Aan u wordt gevraagd om deze verordening vast te stellen ter vervanging van de 

verordening Hulpfonds. Met deze verordening wordt het minimabeleid voor de gemeente Tubbergen 

geactualiseerd met als belangrijkste doel om te bevorderen dat inwoners met een gering inkomen 

deel kunnen nemen in onze maatschappij. Er wordt de mogelijkheid geboden aan de inwoners die tot 

de doelgroep behoren om een eenmalige gift van 150 euro per jaar te ontvangen. De hoogte van dit 

bedrag kan jaarlijks door het college opnieuw worden vastgesteld. Wie van u mag ik het woord 

geven? De heer Wessels, mevrouw Aalderink en de heer Oude Luttikhuis en de heer Oosterik. Oké. 

Dan beginnen we met de heer Wessels. 

De heer Wessels: Dank u wel voorzitter. Wij zijn als PvdA-fractie een voorstander van het vergroten 

van de mogelijkheden voor minima om te participeren in de samenleving. Het is goed dat de landelijk 

beschikbaar gestelde gelden van staatssecretaris Kleinsma worden gebruikt en de positie van de 

minima in onze gemeente hiermee wordt verbeterd. In de commissievergadering hebben we de 

wethouder al gecomplimenteerd met de stappen die hij al heeft gezet met betrekking tot het 

minimabeleid. Onder andere de benoeming van een minimacoördinator, het initiatief tot het invoeren 

van kindpakketten en de ondersteuning van de voedselbank zijn mooie voorbeelden die navolging 

verdienen. Hoewel er in het voorliggende stuk staat dat een ID-kaart slechts één keer per tien jaar 

wordt verstrekt, ondanks verlies of diefstal, hebben we in de commissie van de wethouder al 

begrepen dat dat wel erg stoere taal is maar dat het in de praktijk niet kan. Omdat iedereen zich moet 

kunnen legitimeren met een ID-kaart. Voorts gaan wij ervan uit dat er zo min mogelijk 

bureaucratische drempels worden opgeworpen en dat onze ambtenaren, al dan niet ondersteund 

door de minimacoördinator, cliënten zullen ondersteunen bij de invulling van aanvragen. Zodat 

mensen ook daadwerkelijk kunnen profiteren van aanwezige regelingen. Voor ons resteren nog twee 

vragen aan de wethouder. Afhankelijk van de beantwoording lees ik ook een amendement voor, maar 

misschien blijkt uit de beantwoording dat het achterwege kan blijven. Maar het gaat er in ieder geval 

over dezelfde dingen. De eerste is moeten cliënten die een ondersteuning hebben ontvangen voor de 

aanschaf van bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een printer de bonnetjes nu wel laten zien? Of kunnen 

ze dat achterwege laten omdat het zoveel bureaucratisch gedoe is? Ik noem daar verder geen 

namen bij. Een ander punt is de acute leniging van nood wordt afgeschaft in dit voorstel. In 

voorkomende gevallen wordt bijzondere bijstand verleend. Maar, staat er dan, bijzondere bijstand is 

niet mogelijk voor mensen met schulden. Op zich vinden we dat bijzonder, want het is erg logisch dat 

juist die groep mensen die een beroep doet op de bijzondere bijstand over het algemeen vaak 

schulden heeft. Mensen die geen schulden hebben kunnen over het algemeen zelf nog wat dingen 

kopen. In het raadsvoorstel staat dat mensen die schulden hebben in dat geval de mogelijkheid 

hebben van schuldhulpverlening. Daar willen we als PvdA-fractie graag concreet van de wethouder 

weten hoe dat in zijn werk gaat. Want als er geld wordt geleend dat later weer terug moet worden 

betaald, komen mensen alleen maar verder in de problemen en is er sprake van een verslechtering 

van beleid. Even afgaande op de antwoorden kunnen we straks bekijken of we de amendementen in 

moeten zetten of niet. Dank u wel voorzitter. 

De voorzitter: Mijn excuses. Mevrouw Aalderink. 

Mevrouw Aalderink: Dank u wel voorzitter. Wij als CDA vinden het ook belangrijk dat alle burgers 

kunnen participeren in de samenleving. Dus ook de minima. Daarom zijn we blij met deze 

verordening, waar sterk de nadruk ligt op participatie. Een ander positief punt is dat de 
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administratieve last van de burgers sterk verminderd wordt. Kortom, wij vinden het een heel positief 

verhaal en gaan akkoord met deze verordening.  

De voorzitter: De heer Oude Luttikhuis 

De heer Oude Luttikhuis: Ik wou gelijk reageren op mevrouw Aalderink als dat mag. Hier wordt een 

link gelegd tussen een minima en participeren in de maatschappij als zijnde schuldhulpverlening en 

dat soort dingen. Dat wordt er niet bedoeld of is dat wel bedoeld? Dat minima automatisch mensen 

zijn met schulden, achterstanden in betalingen. Want dan zou het absoluut voor mij de verkeerde 

context zijn. Want minima en die andere hebben niks met elkaar te maken hoor. Uw vraagstelling 

was wel een beetje die aard. Maar ik denk ik vraag het eventjes verdiepend. 

De heer Busscher: Zo is het ook niet bedoeld. 

De heer Oude Luttikhuis: Oh nee, maar daarom vraag ik het ook even. 

De heer Busscher: Nee. 

De heer Oude Luttikhuis: Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Kemperink: Ja we sluiten ons eigenlijk aan bij de woorden van de heer 

Wessels. Wij vroegen ons ook af hoe zit dat met mensen die schulden hebben, dat je daar niet in 

aanmerking zou kunnen komen. En wat ook opviel is dat de legesgelden aangevraagd moeten 

worden in Almelo. Wij waren in de veronderstelling dat we hier nu ook een punt hebben in Tubbergen 

op dinsdagochtend waar de mensen dat wellicht ook zouden kunnen doen. Dus we vroegen ons af 

waarom het is. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kemperink. Wethouder De Witte. 

Wethouder De Witte: Die een na laatste vraag begreep ik niet helemaal mevrouw Kemperink. 

Mensen in schulden die niet in aanmerking komen waarvoor? 

De heer Kemperink: Ja, dat je niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand op moment dat je 

schulden hebt. Want je kunt wel verwijzen naar de schuldhulpverlening, maar soms zijn daar weken 

soms wel maanden wachttijd voor. En ondertussen raken de mensen van de regen in de drup. 

Wethouder De Witte: Nou die wachttijden dat is dus niet meer zo. In het verleden is ook door de raad 

de opmerking gemaakt over de dienstverlening van Stadsbank over de wachttijden en de 

deskundigheid van de dienstverlening. Daaruit blijkt, ook uit het Rekenkamerrapport dat onlangs 

gehouden is, dat de dienstverlening en de wachttijden sterk zijn gedaald en dat de cliënten uitermate 

tevreden zijn over de dienstverlening die geleverd is. Dus dat als eerste. Reageren op de vragen die 

de heer Wessels stelt. Wat we in het begin ook gedaan hebben, de lening met acute financiële nood 

is een lening die we vanuit de bijzondere bijstand verplaatst hebben naar de schuldhulpverlening. En 

de schuldhulpverlening klinkt als al in schulden zitten, maar de schuldhulpverlening is de Algemeen 

Maatschappelijk Werk, is de Stadsbank Oost Nederland maar zijn ook de Schuldhulpmaatjes die wij 

sinds begin vorig jaar hebben georganiseerd samen met de kerken. Dus al die instanties zijn ook 

gericht in het voorkomen van schulden. Dus niet alleen in het reorganiseren van schulden. Vanuit de 

discussie, vanuit de bredere brainstormsessie die we gehad hebben met professionals en met 

cliënten, werd de bijzondere bijstand vanuit de gemeente Almelo ervaren als afstand en niet 

toegankelijk en daardoor niet mogelijk om er gebruik van te maken. En is door een verplaatsing naar 



 

 
14 

de tak schuldhulpverlening het dichterbij en ook toegankelijker. Daarmee ook een instrument die 

effectief kan worden ingezet. Want de afgelopen zeven jaar is van deze maatregel, heb ik vanavond 

gehoord mede naar aanleiding van het amendement, twee keer gebruikgemaakt. Door de 

professionals wordt aangegeven dat het wel een instrument is die juist kan voorkomen dat men in 

grotere schulden belandt. Dus dat is de verplaatsing en zo heb ik dat volgens mij ook aangegeven in 

de commissie. Daarnaast hebt u als raad ook heel duidelijk uitgesproken dat u eigenlijk af wil van de 

hoge bureaucratie. Dus uiteindelijk het ook gewoon toegankelijk willen houden voor inwoners maar 

ook toegankelijk willen houden voor ons als uitvoeringslast. Dus we hanteren het principe high trust, 

high penalty. Dus aan de voorkant vragen niet bonnetjes voor een eventuele aanschaf van een 

printer. Maar gaan we uit dat degene die daar recht op heeft ook op een doelmatige manier gebruik 

van gemaakt. Het is niet zo dat we een heel bonnetjesproces opzetten om uiteindelijk de mensen die 

daarvoor in aanmerking komen daarmee ook te duperen. Want vaak zie je dat wij nog meer uren kwijt 

zijn aan het registreren van bonnetjes dan aan het daadwerkelijk helpen van mensen. Dat was ook 

volgens mij de inzet en oproep die u hebt gedaan. Nog even te refereren naar de stoere taal die u 

“…”. Volgens mij heb ik niet zozeer stoere taal gebruikt. In de commissie heb ik alleen aangegeven 

hoe dat in de praktijk wordt ervaren. Het is heel duidelijk en daar hebben wij als college voor 

gekozen, om niet aan de voorkant aan willen geven dat op moment dat u een paspoort of ID-kaart 

verliest dat het dan vanzelfsprekend is om bij de gemeente te komen. Ik ben zo opgevoed dat een ID-

kaart, paspoort of legitimatiebewijs in de breedste zin een belangrijk document is om te samenleven. 

Ook de beste mensen raken hem weleens kwijt. Ik ben hem ook al kwijtgeraakt en dat kan de besten 

overkomen. Ik zeg niet in de verordening dat we dat één op één gaan toe… (gelach) ja dat is gewoon 

zo, ja dat is de praktijk beste mensen. 

Wethouder Vleerbos: Zelfs de beste overkomt het ja. 

De heer De Witte: Net of iedereen dat niet heeft. Nee, maar laten we elkaar niet voor de gek houden. 

Ik begrijp ook de oproep en daarvan heb ik ook gezegd dat ik dat overlaat aan de deskundigen die 

daar over gaan. Op het moment dat de noodzaak aanwezig is, dan wordt een paspoort of ID-kaart 

gewoon geleverd. Maar om dat nou aan de voorkant al op te nemen in de verordening en daarmee 

de deuren wagenwijd open te zetten en eventueel misbruik te stimuleren, laten we dat niet doen. Dat 

is volgens mij ook het antwoord wat ik in de commissie heb gegeven. In de vrijheid die ik in die 

commissie had. 

De voorzitter: Dank u wel wethouder De Witte. De heer Wessels. 

De heer Wessels: Dank u wel voorzitter. Ik kan met het verhaal over de bonnetjes prima leven. Het 

was te mooi om dat actuele verhaal niet eventjes te noemen hier vanavond. Het verhaal van de ID-

kaart, als het in de praktijk zo is zoals u het verwoordt, dan laten we niet iemand acht jaar zonder ID-

kaart. Dan ga ik ervan uit dat de taal zoals die niet stoer door u gezegd is maar wel letterlijk zo in de 

tekst stond, dat die dus iets zachter is. En dat als mensen hem echt verloren zijn dat ze nog een keer 

een nieuwe kunnen krijgen. Is dat probleem wat mij betreft ook opgelost. Laatste, vergeef me ik ga 

nog even door met een voorbeeld op die acute financiële nood. Als er nou mensen al in de 

schuldhulpverlening zitten, die mensen zijn er in ons dorp. En die mensen hebben op dat moment de 

wasmachine kapot, klassieke voorbeeld. En die hebben een bedragje voor een tweedehands 

wasmachine nodig. Hoe gaat dat dan? 

Wethouder De Witte: In de meeste gevallen, in afgelopen jaar, waren dat er twee in Tubbergen 

hebben ze een persoonlijke lening gekregen van de Stadsbank. 
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De heer Wessels: Dat is dus waar ik moeite mee heb, want mensen die al in de schuldhulpverlening 

zitten die hebben eigenlijk al geen rooie cent meer. Als die dus, omdat hun wasmachine het ook een 

keer opgeeft, nog verder in de schulden komen dan moeten we het niet hebben over participatie in de 

samenleving. Dan druppen ze steeds verder het net in. Ik vind dat er dan, dan ga ik terug naar de 

term die in het oude verhaal stond, bij acute financiële nood een gift moeten kunnen worden 

verstrekt. 

De voorzitter: De heer Lentferink. 

De heer Lentferink:  ik heb een onderwerp dat hier naadloos op aansluit. Voor individuele financiële 

nood is er ook nog de Stichting Urgente Noden, kortweg SUN genoemd. Voor het bestaan van SUN 

wil ik aandacht vragen. SUN is ontstaan door een samenwerking tussen gemeenten, particuliere 

fondsen, hulp- en dienstverlenende organisaties, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld 

kerken. Als ik goed ben geïnformeerd heeft onze gemeente zich ook bij deze stichting aangesloten 

en draagt daarmee bij in de kosten van SUN. De doelstelling van SUN is het lenigingen van materiële 

noden van personen of groepen, van personen die tussen wal en schip dreigen te geraken. Doordat 

bestaande wettelijke regelingen, zoals de WMO, bijzondere bijstand en zorgverzekering, niet in hun 

nood kunnen voorzien. Dus dat sluit daar op aan. Ik heb nog een paar vragen hierover aan de 

wethouder. Kan de wethouder aangeven of er ook van SUN in Tubbergen gebruik wordt gemaakt? 

Tevens zijn wij benieuwd op welke wijze deze mogelijkheden met SUN worden gecommuniceerd met 

deze groep die qua wetgeving tussen wal en schip dreigen te geraken. Dank u. 

De voorzitter: Mevrouw Kemperink wilde u ook reageren? 

Mevrouw Kemperink: Ik werd al even getriggerd door de vraag van de heer Wessels over die 

wasmachine. Ik was helemaal in de veronderstelling dat het een algemeen gebruikelijke voorziening 

is. Of valt het daar niet onder? Net zoals de koelkast en de … 

Wethouder De Witte: Valt eronder. Nee maar goed dat was het voorbeeld wat de heer Wessels 

aandraagt. Maar in het geval van een persoonlijke lening vanuit de Stadsbank. Op moment dat men 

in schulden zit en er is sanering noodzakelijk, dan wordt het vaak grotendeels door 

schuldhulpmaatjes opgelost. Merk ik in de praktijk. En op moment dat ze bij de Stadsbank komen, 

dan is er een schuldsaneringsplan, budgetbeheer, er wordt ook heel nadrukkelijk gekeken naar 

participatie van de mensen maar ook gekeken naar mogelijke grotere uitgaven die kunnen ontstaan. 

Dus onder professie is er budgetbeheer, en onder professie wordt ook die persoonlijke lening 

aangegaan. Dus het is niet zo dat we door middel van het verlenen van de gift dan de minima meer 

laten participeren, je wilt de mensen meer laten participeren. 

Mevrouw Kemperink: Maar begrijp ik het dan goed dat algemeen gebruikelijke voorzieningen, daar 

kunnen mensen nog steeds gebruik van maken ook al hebben ze schulden? 

Wethouder De Witte: Ja. 

Mevrouw Kemperink: Oké. En de onder bewind… want ik ging even denken, onder 

bewindsvoeringkosten dat gebeurt ook vaak bij mensen die schulden hebben. Die moeten zij zelf 

betalen of kunnen ze daarvoor ook bijzondere bijstand aanvragen? Want uit dit stuk blijkt van niet, 

daar was ik even benieuwd naar. 

Wethouder De Witte: Nee daarvoor vragen ze geen bijzondere bijstand aan. 
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De heer Lentferink: ‘……zonder microfoon’ die schuld verleent of een schuldverlener, die dient een 

rekening in bij de gemeente, bij de sociale dienst. Dat is het enige. Die dient een rekening in, dus 

verder niks. 

De voorzitter: De heer Wessels. 

De heer Wessels: Ja voorzitter dank u wel. Ik geef het nog niet helemaal op. Ik vind dat de 

handschoen die je aangereikt krijgt van mijnheer Lentferink heel aardig, maar ik vind het eigenlijk dat 

we die tijd gehad hebben dat mensen aangewezen zijn op charitas en diaconie. Dat was vroeger ook 

zo, de armenzorg van de kerk. Ik vind dat als mensen in dergelijke omstandigheden terechtgekomen, 

dat ze ook bij de gemeente moeten kunnen aankloppen en niet bij kerken of particulieren de hand op 

moeten houden. Hoe goed bedoelt ook. Ik hoorde net dat het maar om een paar aanvragen gaat. We 

hebben het waarschijnlijk om een bedragje wat vele malen kleiner is dan het bedrag wat we naar de 

Agenda van Twente overmaken. We zijn een rijke gemeente, dus ik zou zeggen: er moet ruimte zijn 

voor die enkele noodgevallen om dan een gift beschikbaar te stellen en niet charitas instellingen waar 

mensen dankjewel moeten zeggen maar gewoon van de gemeente Tubbergen. 

De voorzitter: Wethouder De Witte. 

Wethouder De Witte: Volgens mij moet ik eerst even reageren op de vragen die de heer Lentferink 

heeft gesteld. Het klopt inderdaad dat sinds begin dit jaar, januari 2017, de Stichting Urgente Noden 

is georganiseerd vanuit een initiatief vanuit de gemeente Almelo. Daar is de subregio Almelo bij 

aangesloten. Hij wordt gefinancierd door de gemeente Almelo. Ik heb tot nu toe daar nog geen 

rekening van gehad. Dus hij wordt betaald door de gemeente Almelo. Ik vind het juist van groot 

belang dat ook in deze tijd anno 2017 onze voorliggend veld, waaronder de kerken, juist ook 

verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van die schulden en de samenwerking. Zoals de 

schuldhulpmaatjes een geweldige samenwerking is en een toegangspoort tot veel mensen die nog 

niet in de schulden zitten maar wel hulp nodig hebben om te voorkomen dat ze in schulden belanden. 

Dus ik ben het niet met de heer Wessels eens dat anno 2017 men niet meer een beroep kan doen op 

dat soort organisaties, want die willen heel graag die verantwoordelijkheid juist nemen. Daarbij, dat 

gaf ik volgens mij net ook aan dan ben ik niet duidelijk in geweest, het is niet zo dat wij de mensen 

die uiteindelijk in schulden belanden overlaten aan hun lot. We kijken altijd per individu, met name 

ook gezinsproblematiek, naar waar we voor staan en wat de uitgaven gaan worden voor de komende 

periode. Er wordt vaak in professie budgetbeheer gevoerd. Budgetbeheer in ene kant inkomsten, 

waaronder en aan de andere kant ook de uitgaven. Dat gaat altijd, althans zoals ik het zie, van 

redelijk dichtbij met volmoedig gezond verstand en dan wordt er heel goed gekeken naar wat er wel 

of niet nodig is. Dan is er volgens mij geen discussie noodzakelijk over het wel of niet hebben van 

giften. 

De voorzitter: De heer Wessels. 

De heer Wessels: Als u dat zegt wat u nou net zegt dat laatste, ben ik daar erg blij mee. Maar wat is 

er dan op tegen om te zeggen wij voegen toe ter leniging van acute financiële nood kan een gift of 

lening worden verstrekt. Want eigenlijk is dat wat u zegt nu. Dan kan er toch ook één regeltje bij? 

Wethouder De Witte: Maar goed we gaan nu over tot het amendement. Kijk ik heb het amendement 

gezien, ik weet wat voor intentie u daarmee heeft. Ik heb daar nog geen oordeel over geveld. Ik heb 

wel antwoorden gegeven op uw vragen. 
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De voorzitter: Ik denk dat de vraag is aan u, de heer Wessels, wilt u een amendement indienen? 

De heer Wessels: Wat dat laatste punt, er zijn wat zaken opgelost. Maar op dit amendement wat ik 

voor mij heb liggen, zou ik de laatste toevoeging van lid 4 nog heel graag in willen brengen. Alleen ik 

weet niet hoe dat administratief gaat, dat we deze dan in elkaar moeten frommelen en weer een 

nieuwe moeten maken. Maar in feite de laatste regel toevoegen, lid 4 ter leniging van actuele 

financiële nood kan een gift of lening worden verstrekt. Er staat nota bene ook nog kan, dus het is 

niet eens van moet. Dus ik zou die toch wel heel graag in stemming willen brengen. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Wessels. Dat kan met dit amendement, waarbij we aangeven dat 

het alleen gaat om het toevoegen van lid 4, ter leniging van acute financiële nood kan een gift of 

lening worden verstrekt. Wie van u wilt hierop reageren? De heer Busscher. 

De heer Busscher: Voorzitter. De heer Wessels heeft net de wethouder toch gehoord. Hoe ze in de 

praktijk hiermee omgaan. Hebben we dan dit amendement hiervoor nodig? Volgens onzes inziens 

niet. U hoorde ook de heer Lentferink, u gaat ook de andere instanties, de kerken en dergelijke gaat u 

nu zo ineens 1, 2, 3 voorbij. Gezamenlijk zoeken ze dus naar de beste oplossing. Ik heb ook uit de 

mond van de wethouder gehoord dat ze hier echt goed mee omgaan. 

De voorzitter: De heer Oude Luttikhuis of de heer Lentferink? De heer Lentferink. 

De heer Lentferink: Ik wil zeggen, kijk hier staat dus een lening kan worden verstrekt. Je kunt zo niet 

iemand een lening geven, dat moet je echt wel heel goed afbakenen. Dat hangt van heel veel 

factoren af. Dat wil ik alleen maar even zeggen. 

De voorzitter: De heer Oude Luttikhuis. 

De heer Oude Luttikhuis: Sociaal liberaal gezicht. Wij gaan toch hier een stukje mee in met de heer 

Wessels. Kijk je moet als het nodig is mensen tegemoet kunnen komen. En ja je kunt alles vatten in 

de regels zoals jullie die aangeven mijnheer de wethouder, maar ik vind toch dat we een escape 

nodig hebben. Af en toe merk ik gewoon dat wij in onze regelgeving dat je een escape nodig hebt. Ik 

vind een escape in dit geval toch belangrijk. Het eerste punt, ik ben het absoluut niet met u eens 

mijnheer Wessels. Maar tweede punt, escape, kan absoluut gerechtvaardigd vanuit onze optiek. 

De voorzitter: Mevrouw Kemperink. 

Mevrouw Kemperink: Wij denken dat het heel prima is als er een mogelijkheid is om toch bijzondere 

bijstand te verlenen waar je dat normaal niet zou doen. Wij gaan mee met het amendement van de 

heer Wessels. 

De voorzitter: Mijnheer Wessels. 

De heer Wessels: Nou ik zou nog willen zeggen tegen het CDA: als u vindt van de wethouder zegt 

het eigenlijk al en heb je dat amendement dan nodig. Zou ik hem ook om kunnen draaien. Als het 

amendement zegt wat de wethouder vindt, waarom bent u er dan op tegen? 

De heer Busscher: De wethouder zegt hoe hij in de praktijk hiermee omgaat. Hij zit er dichtbij, 

bovenop, dus. 

De voorzitter: Wethouder De Witte. 
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Wethouder De Witte: Volgens mij gaf ik daarnet in de beantwoording ook aan ik kan prima met dit 

amendement uit de voeten en het biedt mij mogelijkheden om de minima en participatie van de 

minima, want dat is de insteek die we met elkaar hebben gekozen. Kan ik me prima in vinden. En dit 

helpt mij in de strijd om … ja of een strijd, of in de uitdaging om meer mensen te laten participeren. 

Dus het biedt genoeg mogelijkheden en we kunnen er prima mee uit de voeten. Misschien is dat de 

escape die alles biedt. En ik wil toch, dat is ook wel goed volgens mij begon de heer Wessels 

daarmee, om complimenten te geven op de manier waarop we dat minimabeleid en de bijzondere 

bijstand en de participatiebeleidsregels vormgeven. Ik wil u ook een compliment maken, dat heb ik 

ook in de commissie gedaan. Wat we gedaan hebben met herijking van minima, armoedebeleid, is 

bijzonder. Dat heb ik vorige week gemerkt tijdens de VNG deelcongressen, veel gemeentes 

worstelen met deze problematiek en wij hebben de ruimte, de rust maar ook de vrijheid genomen om 

deze problematiek goed in te vullen. Ik zie, en dat is ook soms goed om te zien, dat ik mijn collega’s 

een aantal jaren voor ben in de discussie. Dat is ook te danken aan u, want u hebt daar ook gewoon 

een geweldige rol gespeeld. Ik vind het ook goed dat deze discussie daarop plaatsvindt. Dat in mijn 

afsluitende woorden ook ten opzichte van het amendement. 

De voorzitter: Dan nog de vraag aan u de heer Busscher, kunt u instemmen met het amendement? 

De heer Busscher: We kunnen instemmen met de woorden wat de wethouder ook aangaf. Het 

amendement is van gelijke strekking dus wij gaan in een gedeelte van het amendement dan in mee. 

De voorzitter: Het gaat om het amendement toevoegen lid 4 ter leniging van acute financiële nood 

kan een gift of lening worden verstrekt. Het amendement is het amendement 2017, Wessels 1. 

Hiermee hebt u het amendement aangenomen. Dan aan u de vraag of u in kunt stemmen met het 

geamendeerde raadsbesluit. Dan is hiermee het geamendeerde besluit vastgesteld. 

10. Programmabegroting 2018 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

De voorzitter: Dan gaan we nu naar punt tien, programmabegroting 2018 Noaberkracht Dinkelland 

Tubbergen. Aan u wordt voorgesteld om kennis te nemen van de programmabegroting 2018 van uw 

ambtelijke organisatie Noaberkracht waarbij u tevens de gelegenheid heeft om een zienswijze naar 

voren te brengen. Wie van u mag ik het woord geven? De heer Oude Luttikhuis. 

De heer Oude Luttikhuis: Ja op zich … ik heb even het verkeerde ding voor me staan. Het andere is 

even ‘…’, ik doe het wel uit het hoofd. Ik heb het raadsperspectief gezien en ik heb de begroting 

gezien en ik heb de jaarrekening gezien. In alle drie komt eigenlijk één punt naar voren, dat is het 

stukje participatie. Daar wordt gesproken over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, daar is 

door de overheid een quotum afgesproken om dat in te brengen in de gemeentelijke organisatie. Wat 

mij dan verwondert is dat daar additioneel budget voor beschikbaar wordt gesteld. Want het is 

volgens mij de bedoeling om dat binnen de bestaande organisatie op te lossen. Volgens mij hebben 

we al een keer budget beschikbaar gesteld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om dat 

te faciliteren. Daar is ook budget voor beschikbaar gesteld. En nou komt hij nog een keertje weer 

terug in de vorm van arbeidskosten bij Noaberkracht, waar je ook nog een keertje weer additioneel € 

70.000 wordt geraamd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daar in te gaan betrekken. 

Voor mij is het een stapeling van subsidiegelden hierin en kan ik me daar niet helemaal in vinden. Dat 

is de eerste. De tweede, de baten en lasten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting die laat 

zien dat je vanuit de primitieve begroting naar de definitieve begroting naar de realisatie 2016, zie je 

continu een overschrijding. Daar heb ik wat over te vinden in de rekening die nog komt. Dat ga ik ook 

doen. Maar in deze begroting zie je in 2018-2019 gewoon weer een daling. Als ik het concept van 
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Noaberkracht in mijn hoofd heb is dat een uitvoeringsorgaan waar bijna geen ambities als zodanig in 

zijn voorwoord. Het is puur een bestaande organisatie die voortgaat op datgene wat is ingebracht. Er 

zit een aantal efficiencyslagen zie je er gemaakt worden in de toelichting die er gegeven, hele 

uitgebreide toelichting en allerlei efficiencyslagen die er gemaakt worden. Dan verwacht je dat die 

begroting ongeveer gelijk zal blijven doordat de efficiency de autonome loonstijging opvangt. Maar 

toch zie je eigenlijk toch wel een substantiële daling van enkele tonnen in de uitgaven. Dat begrijp ik 

niet. Dus de begroting die hier voorligt geeft eigenlijk minder kosten aan naar de toekomst dan wij op 

dit moment al in de gerealiseerde kosten van 2016 hebben zitten. Dat begrijp ik niet helemaal. Dus 

die twee dingen samen, dus A stapeling van budgetten en de historie naar de toekomst gerekend dat 

ik toch eigenlijk kostendaling zie terwijl een stijging had verwacht of in ieder geval gelijkblijvende 

kosten. Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Vleerbos mag ik u het woord geven? 

Wethouder Vleerbos: Ja dat worden twee redelijk hoog, hoog over antwoorden ben ik bang. Eerste 

punt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij wetgeving is dat inderdaad geregeld. Als je dat 

goed wilt doen heb je daar, en dat hebben wij in het bestuur van Noaberkracht besproken en dat 

staat ook in de toelichting van het besluit in Noaberkracht en die staat alleen hier volgens mij niet bij 

in, moet je extra investeren in de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Er moet 

extra communicatie op komen. Die ondersteuning voor de mensen die die primaire begeleiding doet 

daar gaat het extra geld over. Dus het is niet zo dat die mensen extra geld krijgen, het is meer ter 

training en opleiding van onze eigen personeelsleden die de directe begeleiding doen. Dat is één. Het 

tweede, ik ben bang dat ik die niet helemaal goed heb begrepen. De efficiencymaatregelen die wij 

hebben getroffen, hebben wij getroffen om de taakstelling die wij in de begroting hebben staan in te 

vullen. Die zijn niet bedoeld om de loonstijging te compenseren. Maar ik denk niet dat … 

De heer Oude Luttikhuis: Nee, nee dat bedoel ik niet. Dat is namelijk de rekening waar u het nu over 

hebt. Dat maakt het voor mij ook een beetje lastig. Want in de rekening staat heel expliciet de 

realisatie van de taakstelling. Daar heb ik allerlei vragen over, vandaar dat ik ook hier in dit geval zei: 

ik wil het toch eventjes terug in de commissie. Die taakstelling is verwerkt in de realisatie van 2016. 

Dus dan ga je er vanuit dat 2017 dan weer gewoon doorgaat zoals begroot. De kosten uit het 

verleden naar de toekomst en verder. Dan zie ik een daling van de kosten. Er zit nog iets meer bij. 

Als ik het goed gelezen heb zit er een activering bij van vakantiedagen die de afgelopen jaren niet is 

opgenomen. Er zit een substantieel bedrag in, om en nabij de zeven ton. Die zeven ton niet 

opgenomen vakantiedagen betekent dat je dus allerlei werkzaamheden hebt gedaan die of niet zijn 

begroot of die anders door externen hadden moeten worden gedaan. Waardoor je veel meer kosten 

had gehad. Dus ik begrijp niet goed hoe ik dit allemaal moet rijmen. A dus kostenstijging, B activeren 

van vakantiedagen en C de participatie die ook nog meer kosten met zich meebrengt die ook niet 

worden opgelost. Ik begrijp wat u zegt dat er extra kosten worden gemaakt om mensen te 

begeleiden, dat is ook precies het punt waar ik in al … De heer De Witte weet het exact, in al die 

voorgaande vergaderingen was dat exact het probleem wat ik altijd had, dat het bedrijfsleven ook 

wordt opgezadeld met een quotum. Vervolgens dat quotum in zijn eigen bedrijfsvoering moet 

oplossen. Want die hebben dan bijvoorbeeld geen geld om die additionele kosten te gaan maken, dat 

wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente of vanuit de overheid. Dat zou ook zijn in dit geval. 

Misschien te technisch maar dan zou ik in ieder geval zeggen haal dan het stukje wat je nodig hebt 

voor opleiding en et cetera, of begeleiding van die groep mensen, dat te halen uit het 

participatiebudget. Want daar hoort hij thuis. En daar zie ik hem nu niet vandaan komen. Dus er gaan 

allerlei dingen door elkaar heen spelen, we hoeven er verder niet op ingaan. 
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Wethouder De Witte: Misschien is het wel goed om even een aantal zaken te duiden, want inderdaad 

wij hebben vanuit arbeidsmarktbeleid daar regelmatig een discussie over gevoerd. Als je kijkt naar 

het bedrijfsleven, dan doe ik vaak op hun een moreel appel, een oproep op het plaatsen van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het plaatsen van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt zitten instrumenten die daartoe helpen. Er is niet alleen subsidie maar dat is 

bijvoorbeeld ook een no-risk polis en job ‘…’ en dat soort instrumenten. Maar vanuit het bedrijfsleven 

wordt er ook altijd verwacht dat ze zelf investeren, want echt duurzaam is ook dat je je organisatie 

aanpast om het leren omgaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat we zien binnen 

Noaberkracht, of wat ik heb gezien, dat er volop kansen zijn. Niet alleen kansen in de openbare 

ruimte, maar ook kansen binnen onze eigen organisatie. Maar die kansen, op het moment dat je die 

kansen echt volledig wilt invullen en honderd procent kans wilt laten geven, is het goed dat de 

mensen die daar omheen georganiseerd zijn leren omgaan met mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. En daar ligt een balans tussen zelf investeren en ook het gebruikmaken van de 

instrumenten die er zijn. Dus het is wel degelijk zo … 

De heer Oude Luttikhuis: U hebt daarvoor al budget gehad, enkele maanden geleden. ‘…’ … 

Wethouder De Witte: Ja maar goed, budget vanuit het programma en het doel. Dit is budget die 

Noaberkracht van u vraagt om door te ontwikkelen als sociale onderneming. Hetzelfde zal bij u zijn 

binnen het bedrijf. Ik weet niet of u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk heeft, 

maar dat wordt deels gefinancierd van de overheid, vanuit mijn doel. En deels gefinancierd vanuit uw 

begroting om ervoor te zorgen dat de organisatie voorbereid is op die mensen die veel potentie 

hebben maar wel een andere soort begeleiding vragen dan de normale werknemer. Dus daar zit het 

verschil. Maar dank u wel. 

Wethouder Vleerbos: Voorzitter zal ik nog een poging wagen om mijn beantwoording nog iets verder 

te vervolmaken. Bladzijde 44 heeft u het over waarschijnlijk. Daarin ziet u door de jaarschijven heen 

eerst de gemeentelijke bijdrage afnemen om vervolgens in 2019 weer langzaam toe te nemen. Die 

komt niet meer terug op het oude niveau, want daar gaat de discussie over? Want je ziet in de, eerste 

rekeningen vervolgens de begrotingen, is dat we in 2016 incidentele bedrijfsvoeringlasten hebben 

gehad over de herindicaties en een aantal andere technische wijzigingen. Dat is ongeveer het 

brongetal van waaruit we verder redeneren. Daarbovenop komt de invulling van de taakstelling, die 

wel in de begroting is opgenomen, daar zit een finale datum op en dat is 2018. Dus 2018 haalt hij het 

laagste punt omdat we dan alle taakstellingen die wij met u hebben besproken en ook hebben 

toegezegd, hebben ingevuld. Daarna gaan het via de loon en prijscompensatie wel langzaam weer 

iets omhoog. Hij gaat langzaam omhoog, komt niet meer op het oude niveau terug. Dat is de techniek 

die erachter zit. Dit is uitvoerig in het technische vragenuurtje wel behandeld. Dat is ook de reden 

waarom we hem voor de rest niet toegelicht hebben in de aanleiding. 

De voorzitter: De heer Oude Luttikhuis voldoende beantwoord? 

De heer Oude Luttikhuis: Ja. 

De voorzitter: Ja. (gelach) Dan ga ik nu de vraag stellen of u kunt instemmen met het raadsbesluit. Ik 

kijk rond. Ja. Dan is hiermee besloten de programmabegroting 2018 Noaberkracht Dinkelland 

Tubbergen vast te stellen. 
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11. Rondvraag 

De voorzitter: Dan gaan we naar de rondvraag, agendapunt elf. Het lot heeft bepaald dat we 

beginnen met mevrouw Detert Oude Weme. 

De voorzitter: Mevrouw Bekhuis. 

Mevrouw Bekhuis: Ja ik wel. Er zijn de laatste tijd enkele ongelukken geweest vooral in het gebied 

Fleringen, Reutum, Albergen. Bij één ongeval hebben wij gezien daar is remvloeistof, koelvloeistof, 

brandstof. Ik weet niet precies wat is in de bodem en de berm terechtgekomen. Daar zijn wel korrels 

op gestrooid, door wie dat weet ik dan niet, om het te absorberen. Die korrels die liggen daar nu nog. 

Dat ziet eruit als bermvervuiling, bodemvervuiling. En ja dat vind ik toch eigenlijk niet heel erg netjes 

omdat wij ons toch allemaal heel erg zorgen maken om bodemvervuiling, afvalwater enzovoort. Wat 

gaat u daaraan doen wat gebeurt daaraan? Zijn er standaard dingen? 

De voorzitter: Wethouder Volmerink. 

Wethouder Volmerink: Ik zal het eerst even uitzoeken. Mevrouw Bekhuis hebt u enig idee welk 

kruispunt het is? Ik weet niet of de brandweer erbij is geweest of een andere hulpverlener? Ik laat het 

even uitzoeken. De vraag is uiteindelijk van als het goed geabsorbeerd is kunnen de korrels worden 

weggehaald. 

Mevrouw Bekhuis: Dit betreft de kruising Ootmarsumseweg/Putmansweg. 

De heer Volmerink: Goed. 

De heer Busscher: Provinciale weg. 

Wethouder Volmerink: Het is een provinciale kruising van oorsprong, dus ik denk dat ik de vraag daar 

moet neerleggen maar ik zal het uitzoeken. 

Mevrouw Bekhuis: Bedoelt u daar ook mee dat u dat altijd doet met … Of ja wat is de procedure in dit 

soort gevallen? Want je hebt het wel over bodemvervuiling. En dat is wel een ernstig iets. 

Wethouder Volmerink: Ja, ik kan me voorstellen dat de Provincie daar de melding is geweest en dat 

daar inderdaad om verdere lekkage richting de bodem proberen te verminderen door inderdaad een 

soort korrels neer te leggen. Ik zal eens even navragen wat de procedure bij de Provincie hierbij is. Ik 

zal u daarover berichten. 

Mevrouw Bekhuis: Heel graag. Want het is wel als het om afvalwater gaat buitelen we over elkaar 

heen. En dit laten we eigenlijk zomaar gebeuren en dit is ook bodemvervuiling. Dit gaat ook onze 

gezondheid uiteindelijk aan. 

Wethouder Volmerink: Ja die conclusie gaat me iets te snel. Ik ga eerst achterhalen hoe het precies 

zit. 

De voorzitter: Mijnheer Oude Luttikhuis. 

De heer Oude Luttikhuis: We hebben in het verleden een vraag gesteld met betrekking tot 

aanpassing van een verharding op de Krön. Is er naar aanleiding van die vraag, zijn er nog 
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ontwikkelingen gaande? Dat is de eerste. Daarnaast hebben wij, staat in het raadsperspectief en in 

de begroting, er wordt gesproken over vervoer, taxivervoer die binnenkort ten einde loopt. Waar een 

nieuwe aanbesteding voor moet komen. We hebben eigenlijk gemeend het nog een keer op de 

agenda te zetten van is er naar aanleiding van onze vraag met betrekking tot de pilot van alternatieve 

vormen van vervoer nog nieuws te vermelden? Onze fractie heeft deze vraag gesteld naar aanleiding 

van een fractiebezoek aan mobility for all. Wij zien ook steeds meer dat een dergelijk pilot gemeente 

breed zou moeten worden opgepakt. Omdat er steeds wel voor individuele dorpsprojecten geld wordt 

besteed, zien wij het als een kans om deze keer ook iets dorp-overschrijdend te gaan doen. Niet 

alleen dorpsgericht maar ook juist dit soort dingen gemeentebreed, dorpen breed aan te pakken. Die 

pilot die toen ook min of meer is toegezegd, toch in enige vorm gestalte te doen geven. En niet alleen 

maar de ondernemer die met het voorstel is gekomen, die op dit moment ook natuurlijk in een 

bepaalde impasse geraakt zelf omdat het eigenlijk groter is dan misschien oorspronkelijk gedacht. En 

daar bepaalde hulp c.q. invliegen van ondersteuning bij gaan krijgen. Omdat het ook een pilot is die 

we ook, denk ik, gemeentebreed willen aanpakken. Tenminste dat is het standpunt van onze fractie 

hierin.  

De voorzitter: Wethouder Volmerink. 

Wethouder Volmerink: Ik ga ze opsplitsen in twee vragen. De eerste, hoe is de stand van de Krön. 

Daar bedoelt u mee eigenlijk de toestand van de straat, begrijp ik daarmee. Wij hebben daar niet zo 

lang geleden met aanwonenden, dorpsraad en juist met de ondernemers een enkele avonden 

belegd, twee avonden. Dat noemen ze waarde kijken. We hebben samen gekeken naar de kwaliteit 

van de wegen. Zij hebben mogen aansluiten hoe zij de aansluiting willen hebben van de toekomstige 

asfaltweg van de gemeente naar hun eigen opritten. Daar zijn naar diverse punten gekeken. Naar 

parkmanagement, naar bewaking, aansluiting, extra groen. Er zijn diverse thema’s aan bod geweest. 

Men is nu bezig om dat samen uit te werken. De bedoeling is nog steeds dat de tweede helft van dit 

jaar dat de straat inderdaad wordt aangepakt. Dus deze klinkers gaan eruit, er wordt ook met elkaar 

naar gekeken hoe regelen we de parkeerplekken in. Dus wij zijn samen daar mee bezig. En de 

ondernemers zijn daar op dit moment enthousiast over. De tweede vraag is een pilot vanuit mobiliteit, 

het regionale vervoer. We hebben daar dus nu met twaalf gemeenten de contracten mee afgesloten. 

Daar hebt u een raadsbrief over gekregen. Ja, mobility for care is een van de mensen waarmee we 

aan de praat zijn. De bedoeling is wel dat zij ook, ze worden serieus genomen. Er zijn diverse 

gesprekken hebben plaatsgevonden. En we zijn nog steeds aan de praat met elkaar van hoe kunnen 

zij ons voort helpen om inderdaad kleinschalig, laagdrempelig vervoer toe te passen wat ook past in 

de filosofie wat we graag willen. Nou en daar zijn we nu mee bezig. Ja het is zelfs nog anders, binnen 

de mobiliteit van de regio Twente is ook besloten om extra geld te gebruiken voor kleinschalig pilot. 

We zijn ook bezig in heel Nederland, zijn links en rechts meerdere pilots op vervoer. Van onderuit 

aangevlogen. We zijn nu alles aan het verzamelen. Er zijn een stuk of 25 ideeën. En we gaan er nu 

een stuk of zes, zeven, acht eruit halen die geschikt zijn voor de regio Twente. Dan kan het best zo 

zijn dat bijvoorbeeld in de grote stad wat andere ideeën passen dan op het platteland. Dat gaan we 

nu uitwerken. Ik hoop daar dus de tweede helft van het jaar de eerste resultaten deze kant op te 

kunnen brengen of te kunnen laten zien. Maar we zijn aan het uitwerken, alle ideeën worden 

opgeraapt en uiteindelijk moeten kijken van wat het beste past. 

De heer Oude Luttikhuis: Tweede helft van het jaar zegt u, dat is heel snel. 

Wethouder Volmerink: Dat is heel snel. De bedoeling is juist links en rechts zijn al wat hele kleine 

ideetjes met vervoer rond een dorpshuiskamer. Nou die worden hier ook bij betrokken. Dan gaan we 

kijken of wij dat nog verder kunnen uitrollen. Maar het is wel zo van wij hebben de open houding en 



 

 
23 

we gaan samen kijken waar het enthousiasme zit en waar ideeën zitten om dat samen op te pakken. 

Er is ook zelfs nog extra geld voor vanuit de oude BDU gelden, tegenwoordig de DUV gelden om de 

goede ideeën nog een extra eenmalige boost te kunnen geven. Die toezegging hebben we nu ook 

van de gedeputeerden. 

De heer Oude Luttikhuis: ‘…’ 

De voorzitter: Mijnheer Oude Luttikhuis wilt u de microfoon … 

De heer Oude Luttikhuis: Creativiteit van ideeën moet je kanaliseren. Af en toe kan het een 

ongelooflijke steun in de rug zijn voor betreffende ondernemers om juist stukje ondersteuning die 

ideeën tot een praktisch, werkbaar model te krijgen. Ik zou daar heel graag aandacht voor willen 

hebben. Dank u wel. 

Wethouder Volmerink: De woorden wat u zegt dat is precies de bedoeling. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Volmerink. Mevrouw Kemperink. 

Mevrouw Kemperink: Ja voorzitter ik heb nog een vraag want ik kwam er net achter dat één vraag 

voor mij niet helemaal duidelijk is beantwoord. Het gaat over de minimabeleid. De bijdrage voor de 

legesgelden moet aangevraagd worden in Almelo. Ik wil dan weten of dat niet gewoon in Tubbergen 

kon tijdens het spreekuur dinsdagochtend. 

Wethouder De Witte: Uiteindelijk hebben we de taak uitbesteed aan Almelo. De gemeente Almelo 

voert het voor ons uit, maar die hebben inmiddels ook een loket hier geopend. Dus fysiek kan de 

aanvraag hier worden gesteld, maar hij zal nog steeds staan bij de gemeente Almelo. 

De voorzitter: Mijnheer Oosterik. De heer Wessels. Mevrouw Reinerink. 

Mevrouw Reinerink: Ja ik heb op 6 maart een vraag gesteld over de wandelroutes, de 

dorpsommetjes in de gemeente Tubbergen. Zijn die ondertussen al zichtbaar op onze website of 

elders? 

Wethouder De Witte: Volgens mij zijn ze net fysiek goed zichtbaar. Vanuit routenetwerk en regio 

Twente is een update geweest, zowel in MTB wandel- als paardrijnetwerken. Samen met lokale 

ondernemers is gekeken hoe ze knooppunten verder kunnen optimaliseren. Dat is inmiddels 

uitgevoerd, u ziet ook in al de kernen de nieuwe borden staan waarvoor gekozen is. Dat wordt ook 

geüpload digitaal. Er zal dus ook vanuit ons lokale website “BeleefTubbergen” worden ontsloten. Dus 

fysiek is het nu in orde, daarna moet het digitaal gebeuren. Volgens mij is dat de meest logische stap. 

Mevrouw Reinerink: omdat het vakantieseizoen nu aanbreekt zoeken heel veel mensen toch op 

voorhand fietsroutes, wandelroutes en dergelijke. 

Wethouder De Witte: Ja mee eens. Maar goed in de jaren hiervoor waren ze vaak niet kloppend. Dus 

hetgeen wat er digitaal werd aangeboden was in de praktijk niet kloppend. En volgens mij is niets zo 

irritant als het niet hebben van de juiste route. 

De voorzitter: Voldoende mevrouw Reinerink? Ja. We gaan verder met de rondvraag, mevrouw 

Aalderink. 
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Mevrouw Aalderink: Ja dank u wel voorzitter. Ik heb nog een vraag naar aanleiding van een 

krantenartikel, over fraude met PGB. Dat kan natuurlijk overal, maar mijn vraag is eigenlijk bestaat 

hier in Tubbergen ook controle op? 

Wethouder Vleerbos:  Ja, maar misschien begrijp ik de vraag niet helemaal goed. De PGB’s worden 

door de Sociale Verzekeringsbank betaald. De Sociale Verzekeringsbank vraagt voordat ze 

überhaupt tot betaling over gaat, naar het overleggen van het contract waarvoor ons wordt betaald. 

En vervolgens het bewijs dat de dienst die in het contract staat ook daadwerkelijk is geleverd. Dan 

pas vindt er betaling plaats. Daarbij bovenop hebben we de controle van een toezichtsorgaan van de 

WMO die ons daarbij helpt en de Sociale Recherche die ons daarbij helpt. Dus dat hele netwerk zit 

sinds 2015 veel en veel stringenter in elkaar dan voor die tijd, waarbij we het zelf konden uitvoeren. In 

die tijd daarvoor hebben we daar zelfstandig ook van allerlei mechanismes op gehad. Maar die zijn 

dus helemaal veranderd sinds de decentralisaties. 

Mevrouw Aalderink: Maar bestaat er ook gewoon af en toe eens gewoon een controle op? 

Wethouder Vleerbos: Ja er een af en toe gewoon een controle. Ja. Alleen wel bij de SVB, niet bij ons. 

Mevrouw Aalderink: Ja, oké. 

De voorzitter: Mevrouw Veenhuis. Mevrouw Berning. 

Mevrouw Berning: Ja graag, dank u wel voorzitter.  Terugkomen op scheiding van afval nog even. 

Afgelopen vergaderingen hebben we gezien dat het voor huishoudens toch een succesverhaal is. 

Aan het begin van het jaar hebben we het ook gehad over de mogelijkheid voor het scheiden van 

afval van maatschappelijke organisaties. De wethouder gaf aan ook in gesprek te zijn met die 

maatschappelijke organisaties en te kijken in hoeverre dit uit te rollen valt. Ik zou wel graag willen 

weten hoe ver dit staat en of er mogelijkheden zijn voor organisaties om toch te delen in dit 

succesverhaal en dan ook om te realiseren dat de hoeveelheid restafval omlaag gaat. Dat was hem. 

Wethouder Vleerbos: Wat een prachtig mooie timing. Want aanstaande woensdag zitten we weer 

met de kerngroep Afvalinzameling maatschappelijke partners om tafel. Wat we de vorige keer met de 

kerngroep hebben afgesproken, dat was ergens in februari, dat wij al onze maatschappelijke partners 

die daar actief bij betrokken waren zouden bevragen op hun afvalstromen van afgelopen jaar. Daar 

hebben we nou reactie van een tiental maatschappelijke partners die daar actief mee zijn. Dat gaan 

we aanstaande woensdag met hen bespreken. Dan moeten we nog op zoek naar een oplossing. 

Want de oplossing is niet zo eenvoudig als dat wij zeggen hier een bak en dan kun je het scheiden. 

Er zit een verschil tussen huishoudelijk afval en afval wat zij hebben. Maar we moeten eerst die 

stromen hebben en de bereidheid om daar zelf wat mee te willen en die is er dus. Daar gaan we 

absoluut mee verder. Zodra daar concreet wat uitkomt, kom ik daar ook bij u mee terug. Want 

waarschijnlijk heeft dat ook ergens effect voor ons. Maar daar staan we nu. 

De voorzitter: Voldoende mevrouw Berning? 

Mevrouw Berning: Ja, fijn dat het zo positief wordt opgepakt. Dan zijn we benieuwd naar de 

uitkomsten. Dankjewel. 

Wethouder Vleerbos: De positieve houding zit vooral bij de maatschappelijke partners, die gaan echt 

als een dolle. Perfect. 
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Mevrouw  Berning: Oké. Dankjewel. 

De voorzitter: De heer Stevelink. Mijnheer Busscher. Mijnheer Olde Hampsink. 

De heer Olde Hampsink: Ja een vraag die ik al vaker gesteld heb, maar blijkt daaruit dus dat die een 

weerbarstig probleem is. Het dak van De Wiekslag, is daar al een oplossing of een oplossing richting 

voor? 

De voorzitter: Wethouder De Witte. 

Wethouder De Witte: Weerbarstig probleem, ja wat is een probleem? Het dak is in prima technische 

staat. Dus hij functioneert. Alleen het uiterlijk voldoet niet. Ik heb al eerder aangegeven dat we er met 

zijn allen wel graag wat aan willen doen en dat we het morgen wilden we hem schoonmaken, maar 

dat dan de garantie vervalt en we voor een ander soort problematiek komen te staan. En met TOF 

afgesproken al vanuit het integrale huisvestingsplan wat we nu aan het ontwikkelen zijn, daar bent u 

volgens mij als raad ook over geïnformeerd, ook kijken naar elke individuele school, technische staat, 

functionele staat maar ook andere uitdagingen daar bekijken. Daar wordt dit in meegenomen. Om 

daar toch een oordeel te vellen, want het is een weerbarstig probleem en daar is 1, 2, 3 geen 

oplossing voor te zoeken want het is wel goed om te vermelden dat het aantal lokale ondernemers 

zich ook gemeld hebben met een prima alternatief en prima oplossing. Alleen de garantie die vervalt 

nog steeds. Dan is zo een oplossing niet direct een hele goedkope oplossing op lange termijn. Dus 

dat is momenteel, dus we zijn met TOF daarover nog steeds in gesprek. 

De voorzitter: Ja? Voldoende voor nu? De heer Weerink. De heer Lentferink. Dank u wel. Zijn we aan 

het einde gekomen van de rondvraag 

12. Sluiting 

De voorzitter: Gaan we naar agendapunt twaalf, sluiting. En nodig ik u uit om te gaan staan voor het 

slotgebed.  
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