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

gehouden op maandag 10 april 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, R.J.G. Booijink,  A.G.E. Busscher,  
P.H.G.M. Hannink, H.J. Stevelink, H.H.W. Lentferink, L.W. Oosterink,  
H.B.J. Oude Luttikhuis, H.A.M. Plegt, 
mw. J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink, mw. A.B.E.G. Kemperink,  
L.P. Stamsnieder 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: B.G.M. Olde Hampsink 

1. Opening 

De voorzitter: We vragen om te gaan staan voor het openingsgebed.  

 

De voorzitter: Goedenavond. Afwezig en afgemeld is de heer Olde Hampsink, verder zijn wij 

compleet.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

De voorzitter: Zijn er reacties ten aanzien van de agenda? Nee?  

 

3. Mededelingen 

 

De voorzitter: Zijn er mededelingen? Ik kijk rond. Ja.  

 

Mevrouw Reinerink: Ik vond het erg attent dat wij een reep chocola hebben gekregen als bedankje 

voor onze bijdrage bij de verkiezingen. Ontzettend leuk. Dus daarvoor dank. 

 

De voorzitter: Fijn dat het gewaardeerd is. Ja, we zagen het op Twitter ook langskomen, 

verschillende berichten. Fijn dat jullie ook inzet hebben gedaan op die dag. Een waardering vanuit de 

gemeentelijke organisatie, mocht iemand niet die blijk van waardering hebben gehad, die het wel had 

moeten hebben … 

 

De heer Booijink: Bij ons is dat nog niet ontdekt maar het komt in orde, ik ga er achteraan. 

 

De voorzitter: Het was wel de bedoeling dat het persoonlijk werd bezorgd, dus we gaan er nog 

achteraan. Overigens hopelijk verder goed verlopen. Zijn er andere mededelingen? Nee?  

 

4. Vragenuurtje  
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De voorzitter: Er zijn geen vragen ingediend.  

 

5. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 20 maart 2017 

 

De voorzitter: Zijn er tekstueel of naar aanleiding van opmerkingen over de notulen? De heer 

Weerink. 

 

De heer Weerink: Geen opmerking, ik heb alleen naar aanleiding van, een vraag. Ik heb toen een 

vraag gesteld over de ontzettend lelijke wijze waarop het pand van Miets in Albergen is 

dichtgetimmerd. Ik heb toen gezegd dat het een koude douche is voor iedereen die er langs komt, 

geen hotspot. Toen is er gezegd dat er op zich waarschijnlijk niet zoveel aan te handhaven is. Maar 

het is, ja toch wel heel erg slecht voor een dorp als Albergen als deze situatie nog heel lang zo zou 

blijven. De wethouder heeft aangegeven dat hij met de eigenaar van het pand zal willen gaan praten. 

Mijn vraag is dus: is daar nog een vervolg op gekomen? 

 

De voorzitter: Even naar wethouder Volmerink. Kunt u daar nu al op reageren? 

 

De heer Volmerink: Ja, voorzitter. Er is inderdaad contact geweest met de eigenaar van het pand en 

die heeft heel duidelijk aangegeven: we gaan ervan uit dat het een tijdelijke situatie is en we hebben 

het bewust gedaan omdat er al enkele ruitjes waren ingetikt door, zeg maar door wie. Dus puur uit 

veiligheidsoogpunt zijn inderdaad deze tussen haakjes lelijke platen ervoor gehangen. Ze wilden 

even een aantal ontwikkelingen afwachten. Het blijft nog even zoals het is en we moeten gewoon 

even afwachten wat de ontwikkelingen daar eventueel zijn. Dus ik kan u wat dat betreft niet 

geruststellen dat ze binnenkort worden weggehaald. 

 

De voorzitter: Mijnheer Weerink.  

 

De heer Weerink: Ja, maar kunnen we dan ook bijvoorbeeld afspreken dat het niet langer is dan nog 

drie maanden of zo. Is er ergens iets in te beperken, dat het niet straks nog jaren duurt? 

 

De voorzitter: Mijnheer Oude Luttikhuis. 

 

De heer Oude Luttikhuis: Ik vind het wel heel vreemd dat je vanuit de raad in dit soort particuliere 

zaken gaat vermengen waardoor je ook neiging krijgt als eigenaar van het pand om de volgende keer 

maar het pand dicht te gaan spijkeren in afwachting van de reactie van de gemeenteraad waardoor 

de waarde van het pand in één keer voor de gemeentedoeleinden heel erg hoog gaat worden. Ik vind 

het een beetje een vreemde gang van zaken. 

 

De voorzitter: Duidelijk, dank u wel mijnheer Oude Luttikhuis. U heeft in ieder geval de vragen 

neergelegd bij de wethouder ik denk dat het goed is om op dit moment er verder niet op in te gaan. 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dat die dan door de wethouder meegedeeld worden, kunnen 

we ons daarin vinden? Ja? Nog anderen naar aanleiding van of tekstueel over de notulen? Geen? 

Dan zijn bij deze de notulen van 20 maart 2017 vastgesteld.  

 

6. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 21 maart 2017 

 

De voorzitter: Zijn er tekstueel of naar aanleiding van opmerkingen over de notulen? Ik kijk rond. 

Geen opmerkingen? Dank u wel. Dan zijn bij deze de notulen van 21 maart 2017 vastgesteld.  
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7. Vaststellen lijst ingekomen stukken 

 

De voorzitter: Aan u de vraag of u zich kunt vinden in de voorgestelde behandelwijze? Ja? Dan is bij 

deze de lijst van ingekomen stukken en de behandelwijze vastgesteld. Dan gaan we naar de 

hamerstukken.  

 

8. Actualisering Routering gevaarlijke stoffen 

 

De voorzitter: Hiermee heeft u de Routering gevaarlijke stoffen geactualiseerd.  

 

9. Vaststellen Delegatiebesluit 2017 Gemeente Tubbergen 

 

De voorzitter: Hiermee heeft u het Delegatiebesluit 2017 Gemeente Tubbergen vastgesteld. Dan 

gaan we naar de bespreekstukken.  

 

10. Evaluatie Uitgangspunten Mijn dorp 2030 

 

De voorzitter: Wie van u mag ik het woord geven? De heer Stamsnieder, de heer Wessels, de heer 

Oosterik. Dan beginnen we met mijnheer Stamsnieder. 

 

De heer Stamsnieder: Dank u wel voorzitter. De laatste tijd kunnen wij in de kranten en in Op en rond 

de Essen regelmatig de vorderingen zien van Mijn dorp 2030. De verschillende dorpsraden en de 

verschillende dorpen zijn bijzonder actief om het een en ander te doen. We merken ook in 

bijeenkomsten dat er nog wel verschil zit tussen de verschillende kernen. De ene kern is al verder 

met het een en ander als de andere kernen. Maar het CDA ziet dit toch als een leerpunt. En ook een 

goed leerpunt, want niet elke kern hoeft even ver te zijn in het proces als de andere kernen. Als ze 

maar vorderingen maken en dat gaat voor de ene kern wat anders als voor de ander. Het CDA vindt 

toch wel bijzonder hoe de bevolking op deze manier meedenkt over hun eigen kernen, over hun 

eigen dorp en over de omgeving van het dorp en dat er zoveel verschillende ideeën naar voren 

komen. Wij zijn het helemaal eens met hetgeen wat voor ons ligt. Wij wensen daar de dorpen ook 

heel veel succes mee en, dat wilde ik ook nog zeggen, wat me opviel is de grote belangstelling die er 

gewoon telkens is als een kern toch wat organiseert als het gaat om Mijn dorp 2030. Wij zien dat in 

dit groeiproces steeds meer mensen worden meegetrokken in dit proces. Steeds meer mensen gaan 

een mening vormen over hun dorp, over Mijn dorp 2030. Ik denk een geweldig proces waar we blij 

mee moeten zijn. Ook naar de toekomst toe biedt dit heel veel perspectieven en wij wensen alle 

kernen al heel veel succes om zo door te gaan. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Stamsnieder. Mijnheer Wessels. 

 

De heer Wessels: Dank u wel voorzitter. Mijn dorp 2030 is een dynamisch proces waarbij we de 

verantwoordelijkheid willen delen met burgers van onze dorpen. Maar waarbij we ook de vrijheid 

willen houden om op basis van de ervaringen en voortschrijdend inzicht uitgangspunten bij te stellen. 

Het is goed dat we daarom regelmatig evalueren zodat we de ruimte houden om af te kunnen wegen 

wat we zelf gaan regelen of blijven regelen en wat we aan de bevolking overlaten. Raadsleden 

moeten zich vrij voelen om een individuele rol te spelen binnen Mijn dorp. We hebben daar in de 

commissie ook wel even over gesproken. Het standpunt van de PvdA is dat we hierin terughoudend 

moeten zijn en de burgers niet voor de voeten moeten lopen, want dan schieten we ons doel voorbij 

om de burger aan het woord te laten. Het is ook vreemd als je aan de voorkant als raadslid de lokale 

bevolking helpt met een initiatief en later zelf dit initiatief ook moet goedkeuren, al dan niet moet goed 
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goedkeuren in de raad. Een korte reactie nog op een aantal aanpassingen. Ten aanzien van 

draagvlak is het goed denk ik dat het niet gaat om vertegenwoordiging maar om afspiegeling, dat vind 

ik een duidelijke verbetering. Goed dat er bij de gesprekken aan de voorkant al rekening wordt 

gehouden met toekomstbestendigheid en demografische gegevens. Met name de informatieavond 

die we onlangs bijwoonden over Primos en de demografische cijfers die daar werden gepresenteerd 

zullen we voor de toekomst moeten meewegen, als het gaat om soms al te ontwikkelen plannen in de 

dorpen. Wellicht zullen we op basis van deze cijfers in de toekomst ook weleens op de rem moeten 

trappen. Ieder dorp heeft zijn eigen DNA en dat betekent dat we verschillen moeten accepteren en 

dus ook verschillen in de uitgaven. Evenwichtige verdeling van financiën is een betere term dan 

evenredig. Goed om de uitgangspunten met betrekking tot de dorpsoverstijgende initiatieven te 

handhaven en de verbindende rol van de gemeente, van de buurtmannen vinden wij daar erg 

belangrijk. Een paar risico’s zie ik toch wel naast de heel veel goede kanten van Mijn dorp 2030. Het 

risico is dat er veel werk verzet wordt aan de voorkant maar uiteindelijk geen goedkeuring wordt 

ontvangen van de raad. Dat zou tot enige frustratie kunnen leiden. Een ander risico is dat geld toch 

een hoofdrol gaat spelen en dat dorpen menen recht te hebben op een bepaald budget omdat andere 

dorpen deze budgetten ook hebben ontvangen. Conclusie van onze fractie is: we zijn blij met de 

evaluatie, we kunnen akkoord gaan met de aangepaste uitgangspunten zoals ze in het voorstel zijn 

verwoord. Dank u wel voorzitter. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Wessels. Mijnheer Oosterik. 

 

De heer Oosterik: Voorzitter, wij zijn ook akkoord met dit voorstel zoals het voor ons ligt. Het meeste 

is eigenlijk al gezegd. Ook de inmenging van de raadsleden met betrekking tot Mijn dorp 2030, daar 

sluiten wij ons ook aan bij wat de PvdA-fractie net zei. Daarnaast ook zo min mogelijk kaders stellen 

zodat ieder dorp op zijn of haar manier hier invulling aan dit proces kan geven. Daar wou ik het bij 

laten. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Oosterik. Mijnheer Oude Luttikhuis. 

 

De heer Oude Luttikhuis: Ik kreeg nog even een seintje in de fractie dat ik er wat van moet zeggen. 

We hebben toen in de commissie heel uitdrukkelijk gesproken over het punt van de 

terughoudendheid van de fracties. Deelnemen aan de discussies in de dorpen over de plannen van 

de dorpen zelf, we hebben daar toen de vinger gelegd bij het bestuurlijke en de eigen inbreng van de 

bewoners, dat je daar niet op een spanningsvlak komt. We haken dus eigenlijk volledig aan bij het 

standpunt van de twee vorige sprekers, Dorpen Centraal en PvdA. Daarnaast hebben wij ook nog 

gesproken over de wisseling van de buurtman/buurtvrouw, die komen we nergens meer tegen. Ik 

vind het nog steeds belangrijk om die personen ook over de dorpen te wisselen. Dan krijg je 

verschillende soorten kijk, verschillende inbreng vanuit de buurtman/buurtvrouw op het gebeuren 

binnen het dorp, in welke fase het mogen zijn. Dan weet je dat je in ieder geval ook gebruik maakt 

van de verschillende kwaliteiten van de verschillende buurtmannen en buurtvrouwen. Uiteraard zijn 

we erg blij dat de evaluatie geweest is en wij kunnen ons eigenlijk wel vinden in de punten die er zijn 

ondanks de discussie en de goede discussies die we daarop hebben gehad. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Oude Luttikhuis. Wethouder De Witte, mag ik u het woord geven? 

 

De heer De Witte: Dank u wel voorzitter. Erg blij natuurlijk met de reacties die vanuit de 

gemeenteraad komen. U laat opnieuw zien dat u veel vertrouwen heeft in onze inwoners en de 

samenleving en ook het lef heeft om verantwoordelijkheid daar neer te leggen. Dat is een groot goed 
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en dat verdient absoluut een compliment en daar wil ik het bij laten. De mooie woorden die de raad 

heeft gebruikt, die kan ik niet herhalen. 

 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder De Witte. Is er nog een van u die wil reageren? Nee. Mag ik 

dan aan u de vraag stellen of u kunt instemmen met het raadsbesluit. Ja? Mooi. Dank u wel. Dan 

heeft u ingestemd met de evaluatie en de aanpassing van een aantal uitgangspunten voor Mijn dorp 

2030.  

 

11. Aandeelhouderschap Münster en aandeelhouderstrategie Twence  

 

De voorzitter: Agendapunt 11, Aandeelhouderschap Münster en aandeelhouderstrategie Twence. Er 

is een amendement aangekondigd door mevrouw Berning en ik denk dat het goed is dat ik u als 

eerste het woord geef. 

 

Mevrouw Berning: Dank u wel voorzitter. Wat is handig in deze? Om eerst het amendement voor te 

lezen of, ja? Dan ga ik dat doen, goed.  

 

Onderwerp: wensen en bedenkingen ten aanzien van aandeelhouders hij Twence.  

Het amendement wordt ingediend namens het CDA en Dorpen Centraal.  

 

De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 10 april 2017.  

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor. Het voorgesteld raadsbesluit te wijzigen in 

- ik zal een stukje even voorlezen - met betrekking tot het voorgenomen besluit van het college van 4 

april 2017 om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2017 van Twence 

aan te geven dat de gemeente Tubbergen openstaat voor verkoop van de aandelen Twence. De 

volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken: in tegenstelling tot hetgeen het college 

voorstelt wensen wij de aandelen Twence niet te verkopen maar het aandeelhouderschap te 

continueren, met een keuze voor scenario drie, namelijk model duurzaamheidsbevorderaar met 

deelname van de stad Münster. De toelichtende motivatie is als volgt. Door voortzetting van het 

aandeelhouderschap kan de gemeente Tubbergen de gewenste sturing blijven geven aan de manier 

waarop ons afval wordt verwerkt. Door voortzetting van het aandeelhouderschap kan de gemeente 

Tubbergen sturing geven aan het streven naar marktconforme tarieven voor verwerking van de 

afvalstromen van onze burgers. Met voortzetting van het aandeelhouderschap wensen wij Twence te 

laten fungeren als een platform voor een regionale duurzaamheidsagenda en gelezen de bijlage bij 

het raadsvoorstel biedt toetreding van de stad Münster meerdere voordelen. Ondertekend namens 

mijzelf van het CDA en dhr. Oosterik van Dorpen Centraal. 

 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Berning. Dit amendement wordt ingeboekt onder het nummer en 

naam 2017 Berning, Oosterik/1. 

 

Mevrouw Berning: Dank u wel voorzitter. Zou ik nog een toelichting verder mogen geven? 

 

De voorzitter: Aan u het woord, mevrouw Berning. 

 

Mevrouw Berning: Dank u wel. Het raadsvoorstel is eigenlijk een bijzondere omdat het een 

aangepaste raadsvoorstel betreft. Er is zoveel te zeggen praktisch over dit onderwerp. Kortom we 

willen gewoon kenbaar maken en de oproep doen om niet voor het snelle geld te gaan dus niet de 

aandelen te verkopen. Wij willen graag de aandelen behouden voor het behoud van arbeidsplaatsen 
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en innovatie op het gebied van duurzaam verwerken van afval. Twence is een bedrijf waar we 

jaarlijks een goed rendement van ontvangen, waar we zeggenschap hebben en hopen op verdere 

verduurzaming zodat we daardoor een aandeel van onze duurzaamheidsdoelstelling kunnen 

behalen. We zijn een financieel gezonde gemeente. Wat ons betreft is daarom ook nog niet gelijk de 

noodzaak om die aandelen te verkopen, anders dan bijvoorbeeld de gemeente Almelo. Wij willen ook 

aangeven dat wij juist als overheid de aangewezen organisatie zijn om krachten te bundelen en 

daardoor onze duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen behalen. Ik heb aangegeven dat we het 

belangrijk vinden zelf sturing te blijven geven aan de wijze waarop ons afval wordt verwerkt. Tevens 

zijn we van mening dat het afval geen probleem is, dat wij die scheiding van afvalverwerker en 

duurzaamheidsbevorderaar niet nodig hebben. Wat ons betreft is afval juist een noodzakelijk 

onderdeel van de oplossing ten aanzien van de duurzaamheidsambities. Kijk alleen al naar de rol van 

afval in de circulaire economie, het klimaatakkoord en het grondstoffenbeleid. Wij hebben de 

verantwoordelijkheid om naar de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te kijken en daar hoort 

aandacht voor duurzaamheid en klimaat en hergebruik van grondstoffen bij. Twence levert reeds een 

belangrijke bijdrage aan de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Twentse gemeenten. Dit 

kan wat ons betreft nog beter. Met de kennis die binnen Twence beschikbaar is zouden ook lokale 

initiatieven hun voordeel moeten kunnen doen. Dan heb ik nog een aantal vragen met betrekking tot 

het gewijzigde voorstel. Vraag één, de scheiding aandelen afvalverwerking en aandelen 

duurzaamheidsbevorderaar. De vraag is: kunnen we dit überhaupt wel loskoppelen? Vraag twee: wat 

gaat het onze gemeente kosten om de voordelen te genieten van Twence als 

duurzaamheidsbevorderaar, gaan we zelf ons duurzaamheidsproject inkopen of leggen we eenmalig 

een bedrag neer. Hoe ziet het college dit en weet het college al wat voor bedragen er mee gemoeid 

zijn? Daarnaast hebben wij als gemeente een leveringsverplichting tot 2022. Aan deze levering 

voldoen we al jaren niet, echter was het geen probleem omdat we aandeelhouder zijn. Indien we 

onze aandelen verkopen, hoe hoog is dan de boeteclausule? De vierde vraag. Met het verkopen van 

de aandelen zullen we ook geen jaarlijks dividend ontvangen, hoe gaan we dit opvangen in onze 

begroting? Dat was het voor nu. 

 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Berning. Mijnheer Oude Luttikhuis, kan ik u het woord geven? 

 

De heer Oude Luttikhuis: Ik heb een paar punten opgeschreven waar ik op wil reageren en waar we 

als fractie met elkaar over hebben gesproken. Ik heb vorige keer een aantal punten ingebracht, wij 

vonden dat we dat ter overweging moesten hebben. Ik heb een paar bullit points ervan gemaakt, een 

beetje reagerend ook op het amendement van het CDA en daarnaast een aantal eigen punten. Ten 

eerste: afvalverwerking is onzes inziens geen kerntaak, hoe dat zo efficiënt mogelijk kan is onzes 

inziens beter door commerciële partijen te organiseren. Sturing geven aan marktconforme tarieven: 

de gemeente bepaalt zelf het tarief. Het tarief is een uitkomst die afhankelijk is van wat de gemeenten 

aan dividend willen, dat lijkt me niet zo moeilijk. Punt drie: platform voor duurzaamheid. Wij willen 

liever het stuur in eigen hand en zelf het geld gebruiken om duurzame initiatieven te stimuleren in 

welke vorm dan ook. Of in de vorm van inspraak bij Twence, dat we het zelf kunnen besluiten op 

basis daarvan welk geld wij daarvoor beschikbaar stellen, of zelf lokale initiatieven ondersteunen of 

misschien zelf met een aantal gemeenten nog samen gaan om andere duurzame initiatieven te doen 

maar wel zelf aan de bal blijven. Daarnaast hebben we nog enkele andere overwegingen. Eigen afval 

wordt minder, Twence is daarmee steeds afhankelijker van internationale markttarieven. De prijs 

waarvoor Twence moet werken is daarmee al bepaald door de internationale markt. Daarmee kun je 

dus ook voor internationale markttarieven je eigen afval kwijt op de markt. Het tweede punt is: waarde 

nu en waarde later. Gezien het vorige punt denken wij dat de waarde van Twence onder druk komt te 

staan. Wij willen een uitspraak hier in deze: verkoop de beer voor de huid gestroopt is. Een 

tegenhanger van: verkoop niet de huid voor de beer geschoten is. 
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Oude Luttikhuis. Wie? Mijnheer Wessels, kan ik u het woord 

geven? 

 

De heer Wessels: Ja dank u wel voorzitter. Ik wou eigenlijk nog even het mooie spreekwoord 

opschrijven maar dat komt nog wel in het verslag terug denk ik. 

 

De heer Oude Luttikhuis: Ik herhaal hem even: verkoop de beer voor de huid is gestroopt. 

 

De heer Wessels: Ik ga hem morgen meteen alle leerlingen aanleren, mijnheer Oude Luttikhuis. Even 

terug naar Twence. Tijdens de vorige commissie lag een ander voorstel van het college voor, waarin 

men voorstelde om uit Twence te stappen omdat - ik heb een aantal punten genoteerd - de invloed 

als aandeelhouder op het beleid van Twence gering is. Omdat afvalverwerking geen publieke taak 

meer is. Omdat inspanningen op het gebied van duurzaamheid ook door het particulier bedrijfsleven 

kunnen worden gewaarborgd. Omdat met het verkopen van de aandelen een mooi bedrag kan 

worden geïnd en omdat de hoogte van dividend en waarde van aandelen in de toekomst onzeker is 

vanwege de verwachte terugloop van afvalverwerking. Toen ik dat vorige keer las was ik het in grote 

lijnen eens met het college. Na de discussie in de commissie kwam het college tot de conclusie dat 

ze met een nieuw voorstel moesten komen. Dat nieuwe voorstel hebben we ontvangen en dat ligt 

vandaag voor. Het voorstel is in het kort: de aandelen splitsen in aandelen afvalverwerking en 

aandelen duurzaamheid en dan vervolgens de aandelen afvalverwerking verkopen. Hoewel wij ons 

deze splitsing inhoudelijk nog wel voor kunnen stellen schatten wij dit compromis in deze fase en op 

deze termijn in als niet realistisch. De kans dat dit het gaat halen is onzes inziens vrijwel nihil. Wij 

stellen het college dan ook voor om niet met dit voorstel naar de vergadering van 20 april te gaan. De 

splitsing is hooguit iets om voor de langere termijn afspraken over te maken. Dan komt de vraag 

terug, verkopen of niet verkopen? Voor de PvdA fractie, ik zeg het in alle eerlijkheid, is het dossier 

Twence best een lastige. Er zijn vele argumenten voor en vele argumenten tegen te bedenken. 

Duidelijk is in ieder geval dat wij duurzaamheid met hoofdletters schrijven. Voor onze fractie is het 

verkopen van de aandelen dan ook alleen bespreekbaar als de ontvangen gelden na verkoop van de 

aandelen tenminste voor vijftig procent geoormerkt worden voor lokale duurzaamheidsdoeleinden. 

Als die inspanningsverplichting met betrekking tot duurzaamheid vanavond niet zwart op wit wordt 

gezet zijn wij tegen de verkoop van de aandelen, en vinden we dat we aandeelhouders van Twence 

moeten blijven om op die manier onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Tot zover. We zijn 

benieuwd naar de reactie van het college. 

 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Wessels. Er zijn een aantal vragen gesteld waar u misschien 

onderling ook samen wel een antwoord op kunt hebben, maar ook een aantal vragen die voor ons als 

college van belang zijn. De eerste was: de scheiding van afval en de duurzaamheidsbevordering, kan 

dat? Dat is best een lastige vraag. Wij hebben hem vanuit de zuiverheid bekeken. Is Twence nou een 

publieke taak of niet. Daarin zeggen wij: eigenlijk is de afvalverwerking geen publieke taak maar we 

zien wel een meerwaarde in de duurzaamheidsbevordering. Of het kan, scheiding van 

afvalverwerking en duurzaamheidsbevordering, dat is een vraag die we ook mee zullen moeten 

nemen naar de aandeelhoudersvergadering. Dat zou dan eventueel, als er draagvlak voor is, verder 

onderzocht moeten worden. Dat geldt ook als het gaat om als we niet aan onze leveringsverplichting 

kunnen voldoen bij verkoop een boete opgelegd wordt. Dat zijn zaken waarvan we nu niet weten of 

dat wel of niet gebeurt. Op het moment dat in de aandeelhoudersvergadering dit voorstel verder 

wordt gebracht moet dit in de aandeelhouderscommissie verder worden bepaald. Dus op dit moment 

kunnen we daar nu nog geen duidelijkheid over geven. Even kijken, er is een aantal zaken die geen 

vragen zijn, een aantal reacties van de heer Oude Luttikhuis en de vraag van de heer Wessels. 
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Duurzaamheid, als die gelden vrijkomen die voor tenminste vijftig procent ingezet moeten worden. 

Maar dat is dan aan u om dat samen te bepalen. Heb ik dan nog een van de vragen die nog niet 

beantwoord is? Mevrouw Berning? 

 

Mevrouw Berning: Ja, dank u wel. Ik had nog de vraag: met het verkopen van de aandelen zullen we 

ook geen jaarlijks dividend meer ontvangen, hoe gaan we dat jaarlijks opvangen? 

 

De voorzitter: Vanuit de opbrengst van de verkoop is het mogelijk om ook een deel te reserveren om 

het jaarlijks dividend op te kunnen vangen. Dat zou op die manier daar een constructie voor kunnen 

worden. 

 

De heer Oude Luttikhuis : Maar de hoogte van het dividend, verkoop van aandelen, is niet bekend. 

We weten de boeteclausule niet dus kunnen we daar moeilijk over oordelen volgens ons. 

 

De voorzitter: Mevrouw Kemperink. 

 

Mevrouw Kemperink: Voorzitter, wij waren heel even benieuwd, ook naar aanleiding van de 

boeteclausule, u geeft aan dat u dat nu nog niet weet. Maar wij vragen ons af: hoe kunt u dat nu niet 

weten. Is dit niet meegenomen in de overweging bij het raadsvoorstel? Voor de boeteclausule is wel 

getekend, stond ook in het vorige raadsvoorstel, dan denk ik dat het wel een overweging had moeten 

zijn. 

 

De voorzitter: Mijnheer Oude Luttikhuis. 

 

De heer Oude Luttikhuis: Toch even aanhaken bij de heer Wessels. Oormerken, ja het mag wat mij 

betreft wat meer zijn, honderd procent. Want net als mevrouw Berning al aangaf: wij zijn geen 

armlastige gemeente. Dus ik vind op een gegeven moment dat je dit soort gelden ook absoluut moet 

inzetten voor duurzaamheid. Dat hebben we hoog in het vaandel dus wat mij betreft mag het zelfs 

honderd procent oormerken zijn. Dat is één. En twee, de boeteclausule. Op het moment dat je onze 

aandelen verkoopt dan moet je dat afzekeren want dat is mede bepalend voor de prijs van de 

aandelen die je er voor krijgt. Want dat is minder opbrengst, minder afval voor de partij die het koopt, 

dus minder garanties. Dat heeft automatisch effect voor de prijs. Meenemen met, zou ik zeggen, en 

in ieder geval niet vergeten. 

 

De voorzitter: Mevrouw Kemperink? Mijnheer Wessels. 

 

De heer Wessels: Ik neem de uitdaging graag aan om van die vijftig procent meer te maken. Ik dacht 

alleen: laat ik voorzichtig beginnen, misschien krijg ik dan een meerderheid mee. Maar voor mij is 

honderd procent ook prima. Alleen zou het mooi zijn om te horen dat iedereen daar zo over denkt. 

 

De voorzitter: Mijnheer Busscher. 

 

De heer Busscher: Voorzitter, we zien echt duurzaamheid bij het CDA als een eerste prioriteit. 

Duurzaamheid gaat ons ook heel erg aan het hart. Met de verkoop van de afvalverwerking hebben 

wij in één keer incidenteel geld en jaarlijks beuren we nu structureel heel veel euro’s om in te zetten 
voor de duurzaamheid. Samen straks met de aandeelhouder, met Münster, dan staan we sterker 

vinden we in de hele afvalverwerking, dus wij gaan graag de uitdaging aan om ook daar 

aandeelhouder van te blijven. 
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De voorzitter: Mijnheer Wessels. 

 

De heer Wessels: Dank u wel voorzitter. Als het alleen om het dividend gaat, ik heb begrepen dat het 

€ 78.000 per jaar is. Als je, ik mag geen bedragen noemen, maar stel dat je een aantal miljoenen 
casht en je gaat daar porties van 78.000 van maken, dan kun je daar heel lang mee vooruit. 

 

De heer Busscher: We weten nog niet hoeveel miljoenen we beuren, dat is allemaal nog een vaag 

iets. 

 

De heer Wessels: We besluiten het nog niet definitief. Ik bedoel dat komt nog naar aanleiding van 

hetgeen we vandaag besluiten en overige gemeentes met ons besluiten. Waar gaat dit naar leiden. 

Dan krijg je pas een definitieve afweging: ga je voor het geld wat dan geboden wordt verkopen. Wat 

wij tot nu toe aan cijfers gezien hebben, dan lijkt het me best interessant te verkopen gezien 

toekomstige ontwikkelingen. 

 

Mevrouw Kemperink: Zolang de boeteclausule niet bekend is en wat dat allemaal gaat kosten kun je 

helemaal niets overwegen eigenlijk. Dan tast je volledig in het duister. 

 

Mevrouw Berning: Ik denk dat wij in kunnen stemmen inderdaad met wat mevrouw Kemperink zegt. 

Wat ons betreft is er te veel onduidelijkheid. Je zou nu eenmalig geld krijgen voor iets waarvan je 

eigenlijk nog niet precies weet waar je het aan gaat besteden. Onze duurzaamheidsvisie ligt nog niet 

klaar, er is nog veel te veel onbekend. Plus: daarnaast hebben we ooit in een bespreking 

aangegeven dat wij als gemeente zelf onvoldoende kennis hebben van duurzaamheid, van 

afvalverwerking. Waarom zou je de kennis van Twence van de hand willen doen, terwijl je nu nog aan 

tafel zit. Nu kunnen we sturing geven, waarom zouden we ons ontdoen van die kennis terwijl als we 

juist de duurzaamheid willen bevorderen we juist die kennis heel goed kunnen gebruiken om ook in te 

zetten voor de lokale initiatieven? Wat ons betreft is het niet of Twence, of lokale initiatieven. Het zou 

juist een hele mooie samenwerking moeten zijn van én de kennis van Twence én de inzet van die 

kennis te gebruiken bij de lokale initiatieven, dat je een soort multipliereffect krijgt. Dan valt er veel 

meer uit te halen dan eenmalige gelden wat ons betreft en die in te zetten voor 

duurzaamheidsinitiatieven, hoe goed bedoeld ook. 

 

De voorzitter: Mijnheer Oude Luttikhuis. 

 

De heer Oude Luttikhuis: Zelf aan het stuur blijven, ik vind het een gewaagde uitspraak met een klein 

percentage in je aandelenbesluit. Dus voor mij: hoe eerder weg hoe beter, want je hebt toch geen zak 

te vertellen. 

 

De heer Busscher: Als wij zo gaan, mijnheer Oude Luttikhuis … 

 

De heer Oude Luttikhuis: Nee, ik ga even verder. Waar ik naar toe wou, wat ik in een van de vorige 

punten heb aangegeven: de markt bepaalt je tarief. De markt bepaalt wat je moet gaan doen. Heb 

niet de illusie dat wij als gemeente kunnen ingrijpen op het beleid van Twence, want dat is een zelf 

draaiende machine waar je alleen maar kunt volgen wat de markt doet en niet opleggen wat de markt 

moet gaan doen. Die positie heeft Twence niet in de markt, die positie heeft de gemeenteraad 

helemaal niet bij Twence. Dat is een hulpmiddel wat je je toe-eigent wat je helemaal niet in de hand 

hebt. Ik vind het bijzonder vreemd om te denken dat je het stuur in handen hebt bij Twence, want 

Twence wordt geregeerd door de markt en dat moet zo zijn. Door een commerciële partij moet je 

laten sturen want grote commerciële partijen hebben veel grotere belangen, landelijk overkoepelend, 
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die hebben veel meer het inzicht en weten van de markt die er speelt. Afval is geen lokale markt, 

afval is een internationale markt. Ik denk dat we dat ook heel goed in ogenschouw moeten nemen. Je 

merkt het nu al. We kopen afval in Engeland en we halen afval uit Duitsland om überhaupt het 

apparaat Twence te laten draaien. Hij moet vol uitgelast zijn. Als het niet vol uitgelast is moet je 

kopen anders wordt het nog duurder. Elke kilo die je niet kunt vullen kost geld. Dat betekent dat 

daarmee ook de druk op al die afvalovens staat om zo veel mogelijk vulling te krijgen. Je zult over 

meerdere afvalovens moeten kijken, oké, hoe ga ik dit nu zo efficiënt mogelijk inzetten. Dat kun je als 

Twence niet organiseren, met alle respect. 

 

Mevrouw Berning: Dank u wel mijnheer Oude Luttikhuis. Ik wilde wel graag … 

 

De voorzitter: Mevrouw Berning. 

 

Mevrouw Berning: Goed, een klein percentage, werd gezegd, geen zak te vertellen. Daar zijn we het 

niet helemaal mee eens uiteraard. We hebben inderdaad een klein percentage, 2,8 procent wel te 

verstaan. Maar met de gezamenlijke gemeenten hebben wij, ik meen ruim 98 procent in handen. En 

al die gemeenten - laat me even uitpraten mijnheer Oude Luttikhuis - al die gemeenten staan 

allemaal voor dezelfde duurzaamheidsdoelstellingen als waar wij ook voor staan. Afval is geen lokaal 

product maar duurzaamheid is dat zeer zeker ook niet. En de vollast en de sturing, ik denk dat we 

zeker wel sturing kunnen geven. Als Münster bijvoorbeeld toe zou treden zou het risico van die 

vollast ook al dalen. Münster staat voor dezelfde uitdagingen als wij voor staan. 

 

De heer Oude Luttikhuis: De gemeente levert op dit moment nog geen kwart van al het afval wat 

aangeleverd wordt. Dat staat met onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen van vijftig kilo per inwoner 

al enorm onder druk. Als we dat naar de komende drie, vier jaar gaan uitbreiden dan staat die 

afvalstroom nog meer onder druk. Niet alleen voor ons maar voor al die andere gemeenten in dit 

gebied. Dat is niet alleen onze trend, in ons gebied, het is een landelijke trend, een internationale 

trend dat afval moet worden gereduceerd en hergebruik van afval. Hergebruik is het waard. U gaf een 

aantal keren aan: u wilt meer hergebruik van afval. Maar meer hergebruik van afval staat haaks op 

uw eigen bewering dat we afvalverbranding aan moeten houden. Want door juist meer hergebruik 

van afval hoe eerder je van afvalverbranding af moet, want het is een tegengestelde beweging in de 

markt. Die 2,8 procent die wij als Gemeente Tubbergen als aandeel hebben in Twence, binnen de 

gemeenten is het misschien 98 procent maar wij hebben al een kleiner aandeeltje binnen alle 

gemeenten. Internationaal en op de afvalmarkt hebben wij met Twence absoluut geen 

marktbepalende factor in handen. Het is maar een kleine speler, wel een hele efficiënte en goed 

uitgeruste speler maar geen speler die internationaal een vuist kan maken. Dank u wel. 

 

Mevrouw Berning: Dan wil ik de wedervraag wel stellen. Stel, we gaan over tot verkoop. Hoe houden 

wij dan onze duurzaamheidsdoelstellingen, hoe halen wij dan die marktconformere … 

 

De heer Oude Luttikhuis: Die vraag had ik inderdaad graag gehad … 

 

Mevrouw Berning: Alstublieft. 

 

De heer Oude Luttikhuis: … want ik ben niet een voorstander van direct je geld uitgeven. Oormerken 
voor honderd procent, en mijn part staat het twintig jaar op de balans binnen de Gemeente 

Tubbergen. Het moet gaan om goede investeringsobjecten, waar je geld in kunt investeren om jouw 

duurzaamheidsrendementen, duurzaamheidsdoelen te halen, laat ik het zo maar zeggen. Dat vind ik 

heel belangrijk. We vinden het niet belangrijk om het geld zo snel mogelijk op te maken, dat moet 
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geen doel op zichzelf zijn. Het doel moet zijn om daar waar burgers en initiatiefnemers binnen onze 

gemeente, onze gemeenten zeg ik, want als Tubbergen zijn we er te klein voor, om daar bij goede 

initiatieven aan te kunnen haken. En daar zeggen, oké, we gaan nou een vuist maken. Net zoals we 

vroeger bij de afvalverbranding gedaan hebben. We hebben vroeger bij de afvalverbranding ook niet 

gedacht het succesverhaal te worden. Het succesverhaal is voor mij nou booming, het is op zijn top, 

misschien is het de top al voorbij als je kijkt naar de aandeelhouderswaarde. Dan is het verstandig nu 

om nu te cashen en het geld te gebruiken voor nieuwe initiatieven die meer brengen. Meer kunnen 

brengen dan Twence die in onze optiek aan het eind van zijn levenscyclus zit. Die een enorme 

investeringsbehoefte heeft om te blijven draaien waardoor natuurlijk je dividend in de toekomst ook 

zwaar onder druk zou komen te staan. Want die dividendstroom van € 78.000, het is niet veel geld op 
onze begroting maar het is nog steeds € 78.000. In onze optiek staat die € 78.000 zwaar onder druk 
gezien de ontwikkelingen op de afvalmarkt en de internationalisering van de afvalmarkt. Dank u wel. 

 

Mevrouw Berning: Ik wil er weer graag op reageren. Dat geeft niet, dat maakt het leuk, dat is alleen 

maar een mooie discussie.  

 

De voorzitter: We kunnen ook anders mevrouw Kemperink eerst het woord geven. Of mijnheer 

Busscher, wilt u het over nemen? 

 

De heer Busscher: Voorzitter, we zijn Twence, we hebben iets in de handen. Twence is een modern 

bedrijf, met heel veel innovatie, met de kennis dichtbij huis. Saxion, de universiteit. We doen meer 

dan alleen afval, we doen op duurzaamheid heel veel. Daarnaast hebben we laatst een voorbeeld 

gehad over mineral valley, daar komt nog veel meer. Afval is belangrijk, het wordt minder maar 

samen met Münster staan we sterker. Als Tubbergen zijn we een kleine partij. Dat weten we maar we 

mogen onze mening hier nadrukkelijk vertellen. We hebben vaker als kleinere gemeenten ook binnen 

de regio onze mening hier weerlegd en ook is die heel vaak weer in de regio weerlegd. Dit doen we 

ook met Twence. Als CDA vinden we afval en zelf daar sturing aan geven heel belangrijk. We vinden 

ook dat afval onze burgers na aan het hart gaat en wordt wat ze ook wel zeggen: afval wordt minder 

maar om het aan de vrije markt over te laten zien we nog geen echt positieve reacties. We hebben in 

het verleden een superdividend van Twence, dat weten we gewoon, dat onze burgers hebben daar te 

veel voor betaald, we kregen daar 80 miljoen voor terug. Dat is gestort in het project: De agenda van 

Twente. Maar we gaan nu zeggen: we willen dividend, maar ons afval, marktconforme prijs, daar 

moeten we het voor kunnen aanbieden. En als gemeente vinden we dat we daar als overheid een 

belangrijke taak in hebben. 

 

De voorzitter: Mevrouw Kemperink, u wilde net reageren. 

 

Mevrouw Kemperink: Ik zal het nog maar even zeggen want ik werd een beetje getriggerd door wat 

de heer Oude Luttikhuis zei. Hij gaf aan dat wij nog geen kwart leveren van het afval, als ik het goed 

begrepen heb. Dan houd ik mijn hart vast voor wat een eventuele boeteclausule zou kunnen zijn. Als 

we al die miljoenen binnen gaan harken met een eventuele verkoop en we zouden daar zoals de 

heer Wessels zegt plukjes van € 78.000 van maken, zou de boeteclausule die € 78.000 kunnen 
benaderen. Dat vragen wij ons dan af. 

 

De voorzitter: Mijnheer Oude Luttikhuis en daarna komt mijnheer Wessels. 

 

De heer Oude Luttikhuis: Tweeledig. Ik heb net ook aangegeven, die boeteclausule moet van tafel op 

het moment dat je onderhandelt over de prijs. Dat is voor mij een no brainer.  
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Mevrouw Kemperink: Is dat voor hen ook zo? 

 

De heer Oude Luttikhuis: Wij hebben onder andere zitting in de commissie. Als er besloten wordt te 

verkopen worden in die commissie alle meningen gehoord. Als daar wordt aangegeven: we willen die 

boeteclausule verwerkt hebben in de aandeelhouderswaarde, dan lijkt het me heel sterk dat je daar 

als commissie zo maar voorbij kunt gaan. Dat is de eerste. Het tweede is waar ik even wou reageren 

op de heer Busscher. Op dit moment heeft Coevorden volgens mij een tarief van € 35 per ton. 
Twence vraagt € 70, dus volgens mij is het markttarief van Coevorden - en dat is volgens mij ook niet 

een hele grote speler - al substantieel lager. Daarnaast heeft u geroepen: 80 miljoen heeft ons het 

superdividend van Twence gebracht. Als ik de stukken goed heb gelezen, ik weet niet of ik dit mag 

zeggen, wij hebben volgens mij aandeelhouderswaarde verloren. Mag ik het bedrag noemen? 

 

De voorzitter: Nou, nee dat mag niet. 

 

De heer Oude Luttikhuis: Oké, dan doe ik het niet. 

 

De voorzitter: Mijnheer Busscher. 

 

De heer Busscher: Een korte reactie. Dit is ook een opdracht. Wij willen als CDA een opdracht geven 

aan die aandeelhouders. We hebben de afgelopen tijd te veel betaald, onze burgers hebben te veel 

betaald voor het afval. Daar is een taak voor de aandeelhouders, voor het college of de mensen die 

in Twence zitten. Onze aandeelhouders moeten de opdracht krijgen om een sterke afvalverwerking, 

een sterk duurzaamheidsprogramma neer te leggen en daar tegen een marktconforme prijs kopen. 

Dat vinden wij als CDA. 

 

De voorzitter: Mijnheer Wessels. 

 

De heer Wessels: Dank u wel voorzitter. Inmiddels is het wel duidelijk dat we allemaal voor 

duurzaamheid zijn dus dat hoeven we niet meer iedere keer te roepen. De afweging is ook erg lastig, 

die ligt bij mij ook ergens bij 55 – 45 procent. Het is echt niet zo dat ik voor het ene ben en tegen het 

andere, want ik vind het al pratende nog steeds heel erg lastig. Ik zit ook even te denken aan een 

doemscenario. Waar ik een beetje bang voor ben is dat we over een aantal jaren misschien te maken 

krijgen met een tegenvallend Twence, misschien zelfs met een Twence dat er mee ophoudt omdat 

het helemaal failliet gaat. En dat wij dat naar onze burgers toe moeten verantwoorden: hadden jullie 

niet beter op kunnen letten want nu zijn onze miljoenen wel weg. Ik vraag het even aan de mensen 

die willen dat we de aandelen houden, houdt u ook rekening met dat scenario? 

 

De voorzitter: Mijnheer Busscher. 

 

De heer Busscher: Ziet u één-twee-drie dat Twence failliet gaat? U noemt het, maar u, of is het een 

… 

 

De heer Wessels: Het is natuurlijk, aan de achterkant weet iedereen precies hoe het moest. Maar stel 

nou dat dat kan gebeuren. Er gaan in Nederland bedrijven failliet. Iedereen is druk op de 

duurzaamheidsmarkt. Waarom zou onze Twence dat geweldig goed doen en andere bedrijven niet. 

Dus er is net zo goed voor Twence een risico dat investeringen mislukken en dat het niet zo goed 

rendeert. Als dat het geval is, dat hopen we allemaal niet, dan hebben wij wel een verhaal te vertellen 

aan onze burgers. Mijn vraag is: hebt u daar wel eens over nagedacht? 
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De voorzitter: Mijnheer Busscher. 

 

De heer Busscher: Natuurlijk moet je overal over nadenken. We zijn aandeelhouder van Cogas. 

Cogas is ook een bedrijf, zij nemen ook risico’s. Maar Cogas levert ons ook heel veel op: dividend, dit 
jaar nog één keer nog heel veel. Ruim een miljoen voor ons als gemeente, een welkom geschenk. 

Als wij er zo in gaat zitten: wij zijn bang dat het failliet gaat of dat het niet meer haalbaar is … zo gaan 
we er niet inzitten. We gaan er in zitten en dat is ook een stukje voor onze aandeelhouders. Als 

aandeelhouder moet je echt een goed bedrijf daar neerzetten. Volgens ons is het een goed bedrijf en 

dan willen we ook investeren. 

 

De voorzitter: Mijnheer Wessels. 

 

De heer Wessels: Ik moet u eerlijk zeggen: ik heb die angst wel een beetje. Ik weet verder helemaal 

niet of Twence een goed bedrijf is. Maar als we een aantal jaren doorgaan en het zou toch misgaan, 

ja dan vind ik het een lastig verhaal naar de burgers. Dus die angst voedt voor een deel ook mijn 

twijfel. 

 

Mevrouw Berning: Mag ik een vraag … 

 

De voorzitter: Mevrouw Kemperink en daarna bij u. 

 

Mevrouw Kemperink: Ik snap de overweging heel erg goed, ik denk dat je er inderdaad ook over na 

moet denken. De andere kant is, we hoorden het net vanuit de Gemeentebelangen/VVD, de 

internationale tarieven daar moet je rekening mee houden. We kunnen gewoon de internationale 

markt op en wellicht komen we daar sterker uit. Of Twence komt er misschien wel sterker uit dan je 

nu misschien zou denken. Wij gaan er niet van uit dat Twence op dit moment een zinkend schip is. 

Wij gaan er vanuit dat ze zichzelf zo opbouwen dat het een goed en bestendig bedrijf wordt. 

 

De voorzitter: Mijnheer Busscher. Sorry, mevrouw Berning. 

 

Mevrouw  Berning: Ja, dank u wel. Wij kunnen eigenlijk aansluiten bij wat mevrouw Kemperink zojuist 

zegt. Over die boeteclausule wil ik ook wel het volgende zeggen. Volgens mij heb ik het zelf ook wel 

ergens een keer gezegd, stel dat die boeteclausule van tafel gaat dan zal dat in ieder geval geen 

gunstig effect hebben op de waarde van onze aandelen. Die zal omlaag gaan en de beoogde 

verkoopwaarde zal dus daaropvolgend ook omlaag gaan. Dan is de vraag: wat houd je dan 

inderdaad nog over? Nu zitten wij aan tafel en stellen we zelf onze tarieven vast. Dat werd ook 

gezegd, inderdaad, daar sluiten wij ons ook bij aan. Die gaat volgend jaar, met ingang van 2018, 

inderdaad naar € 70 per ton. En voor gft gaat die naar € 32 per ton. Stel dat we nu naar een 
commerciële partij gaan, kan het college, kan de wethouder ons dan nog de garantie gegeven dat het 

de komende 10 jaar onder de € 70 per ton blijft? Nu kunnen we die sturing zelf geven, dat is maar 
wat ik ermee wil zeggen en straks ben je hem kwijt. Inderdaad, als je zegt hebben we al de piek 

gemaakt, ja of nee. De afgelopen maanden is Attero bijvoorbeeld volop in het nieuws geweest. Een 

aantal provincies en gemeenten hebben hun aandelen Attero verkocht voor 170 miljoen. Twee jaar 

later werd het bedrijf voor bijna een miljard verkocht aan een Chinese partij. Dat is dan ook het risico 

wat je loopt, je hebt er gewoon niet meer de grip op wat je nu hebt in ieder geval. Je kunt de 

voordelen er ook niet van plukken, dus niet die spin off van kennis gebruiken. 

 

De voorzitter: Mijnheer Oude Luttikhuis. 
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De heer Oude Luttikhuis: In dit geval gaat het om internationale belangen. Op het moment dat je een 

consortium hebt met meerdere afvalverbranders kan het helemaal niet meer interessant zijn of 

Twence nu super goed geoutilleerd en een heel goed bedrijf is. Geografische ligging is heel 

belangrijk. Het kan zijn dat Twence daarmee juist enorm in de picture komt en daarmee ook een heel 

goed bedrijf wordt voor deze regio. Laten we elkaar niet voor de gek houden, ik wou alleen maar 

aangeven: je hebt het niet in de hand. Het is namelijk de internationale markt die bepaalt waar de 

afvalverbranders zouden moeten zitten en de internationale handel zal het zeggen. Er zijn grote 

partijen die tussen vier, vijf, zes afvalverbranders de afvalstromen verdelen. Die kijken: wat is 

transport technisch heel goed voor die afvaloven en wat is transport technisch heel goed voor die 

oven. Want we vergeten even voor het gemak dat wij afval uit Engeland halen. Dat wordt met een 

groot schip aangevoerd, dat wordt met vrachtwagens naar Twence gebracht. We hebben ontzettend 

hoog de duurzaamheidsgedachte hier op het voorhoofd staan, maar hoe duurzaam is het transport 

van afval van Engeland naar hier om onze afvalverbrander efficiënt te laten branden? Die afweging 

moeten we ook maken op het moment dat we praten over duurzaamheid. Dat hoort daar namelijk bij 

dat die footprint daar in mee wordt genomen, in de afweging of Twence duurzaam is, nationaal of 

internationaal gekeken, of niet duurzaam is met al die afvalstromen. Dan moet je in onze optie hele 

andere dingen op laten gaan. Maar ik wou nog eventjes benadrukken, ik ga geen bedragen meer 

noemen, wij hebben een aantal jaren geleden gekozen voor De agenda van Twente. Daar was ik zelf 

ook een groot voorstander van. Ik sluit me even aan bij de woorden van de heer Wessels, als ik toen 

had geweten dat wij meer achteruit boeren dan De agenda van Twente heeft opgeleverd, dan had ik 

vier, vijf jaar geleden al gezegd: stop maar, dit brengt ons niet waar we heen willen. In die 

hoedanigheid, daar wil ik het even bij laten. 

 

De voorzitter: Mijnheer Busscher en daarna kom ik bij u, mevrouw Kemperink. 

 

De heer Busscher: Dank u voorzitter. Voorzitter, we hebben een bedrijf in Twente, Twence. De naam 

die zegt het gewoon: Twence. Twentse werkgelegenheid. We hebben kennis en knowhow hier in 

Twente. Als we nu zeggen: we gaan één poot verkopen dan komt die andere poot er misschien ook 

achteraan. Dan zijn we weer een bedrijf kwijt hier in Twente. Wij willen graag hier binnen de regio een 

sterke regio, een topregio. Daar hoort volgens ons ook Twence bij. Over De agenda van Twente, 80 

miljoen. Wij hebben bijeenkomsten meegemaakt afgelopen jaar over De agenda van Twente, over 

die 80 miljoen. Daar is heel veel van terug gekomen. Het is niet te peilen wat er daadwerkelijk voor 

terug is gekomen, dat is het lastige ervan maar we hebben er echt baat bij gehad. Ik heb u niet 

gezien op de bijeenkomsten maar er zijn wel een aantal mensen op die bijeenkomsten geweest en 

die hebben ook de cijfers gezien, de projecten gezien, wat hier gefinancierd is door het Rijk, door de 

provincie, door Brussel. Je kunt niet zeggen: als we die 80 miljoen toen niet hadden geïnvesteerd of 

gereserveerd of dat wel hier was gekomen. Maar we vinden het heel belangrijk dat Twence hier in 

Twente blijft en dat het een goed renderend bedrijf wordt. 

 

De voorzitter: Mevrouw Kemperink. 

 

Mevrouw Kemperink: we hebben nu heel veel argumenten gehoord, voor en tegen. Misschien is het 

wel, de heer Wessels zegt het is een beetje 49 - 51 beslissing, maar na alles gehoord te hebben 

blijven wij gewoon achter het amendement staan. 

 

De voorzitter: De heer Wessels, want het voorstel is om het amendement straks ook in stemming te 

brengen, tenzij er nog nieuwe argumenten zijn die goed zijn om ook mee te wegen. Mijnheer 

Wessels. 
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De heer Wessels: Ik wil nog even reageren, dank u voorzitter, op de laatste opmerking van de heer 

Busscher. Hij zei over De agenda van Twente: dat is misschien wel het lastige, dat je niet goed kunt 

zien wat het nu opgeleverd heeft. Misschien is dat wel mijn grootste bezwaar om nu nog weer mee te 

gaan hierin, dat je eigenlijk niet weet waar je geld naar toe gaat en of het uiteindelijk rendeert of niet. 

Ik zou er voor zijn, en dat is de laatste keer dat ik het probeer, om de gelden dan maar hier te houden 

zodat je zelf weet wat je met het geld doet. Niet zoals de heer Oude Luttikhuis net zei: van mij mag 

het twintig jaar op de plank liggen, absoluut niet, maar gewoon heel fanatiek er mee aan de slag met 

wat wij zelf kunnen doen voor lokale duurzaamheid. 

 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Wessels. Ik denk dat het goed is om het amendement nu in 

stemming te brengen. Mag ik per fractie uw reactie? CDA stemt … 

 

De voorzitter: Dank u wel. Gemeentebelangen/VVD? Tegen het amendement. De heer Oosterik? 

 

De heer Oosterik: Wij zijn mede-indiener, dus akkoord. 

 

De voorzitter: Nog steeds. Ja. 

 

De heer Wessels: Nou ik begrijp al wel dat mijn stem getalsmatig al niet zo heel veel uitmaakt maar ik 

wil toch nog wel even wat kwijt. Er zijn dingen in de motivatie van het amendement die mij 

aanspreken maar ook dingen die mij niet aanspreken en die wil ik nog wel even zeggen. Het verhaal 

dat we sturing hebben, dan deel ik met anderen dat 2,8 procent echt vrijwel niks is. Marktconforme 

tarieven, volgens mij kun je die veel beter buiten Twence vinden dan binnen Twence. Dus die dingen 

ben ik absoluut niet eens met het amendement. Een belangrijke reden om het eventueel wel te 

steunen is wat er ook in staat: Twence is een platform voor regionale duurzaamheid en dat deel 

spreekt mij heel erg aan. Ik heb vooraf opgeschreven: op het moment dat ik zekerheid krijg over dat 

we onze gelden zelf oormerken en aanwenden voor duurzaamheid dan hoef ik het amendement niet 

te steunen. En nu zit ik even in een lastige spagaat. Daar wil ik het even bij laten. 

 

De voorzitter: Dat kan niet. We willen graag weten of u wel of niet instemt met het amendement. 

 

De heer Wessels: Dan stem ik even niet in met het amendement. 

 

De voorzitter: Dat betekent dat er 12 stemmen, 11, tel ik nou verkeerd, 11 stemmen voor zijn en dat 

het amendement is aangenomen. Dan zeg ik het wel goed, ja, ik zal hem ook netjes af hameren. Dan 

is de vraag aan u of u ook kunt instemmen met het geamendeerde raadsbesluit. Dat is bij deze ook 

meteen gebeurd. Kijk, fijn dat onze griffier er is. Dan is bij deze ook het geamendeerde besluit 

vastgesteld. Dan hebben we dit agendapunt, agendapunt 10, afgerond en dan gaan we naar agenda 

…  Misschien is het goed om te melden, qua procedure, u hebt nu een amendement ingediend en het 
college moet nog een definitief besluit nemen met betrekking tot Twence, wetende wat uw wensen en 

bedenkingen zijn. Het college zal dat doen op 18 april en op 20 april het standpunt meenemen naar 

de aandeelhoudersvergadering. 

 

De heer Oude Luttikhuis: Mag ik wat vragen? 

 

De voorzitter: Mijnheer Oude Luttikhuis. 

 

De heer Oude Luttikhuis: Het is niet helemaal helder wat u zegt? Want als de raad een amendement 

aanneemt dan heeft het college dat maar uit te voeren volgens mij. 
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De voorzitter: Voor de duidelijkheid, het amendement geldt voor onderdeel twee, dat de raad geen 

wensen en bedenkingen indient. Op dat punt amendeert u het raadsbesluit. Dat geeft aan dat u wel 

wensen en bedenkingen wil indienen en de volgende wensen en bedenkingen die in het 

amendement staan. Mijnheer Wessels. 

 

De heer Wessels: Dat betekent dat wij binnenkort horen of het college zich laat overrulen door de 

raad of dat ze hun eigen besluit in stand houden. 

 

De voorzitter: Dat is juist. Het is de bevoegdheid van het college om hier een standpunt over in te 

nemen. 

 

De heer Plegt: We hadden hier altijd een stoer college dus ik vertrouw er op dat het weer het geval is. 

 

De heer Busscher: Even een herhaling, mijnheer Plegt, ik heb het niet gehoord.  

 

De heer Plegt: Neem me niet kwalijk, ik zei: we hebben hier altijd een stoer college gehad dus ik 

vertrouw er op dat het weer het geval zal zijn. 

 

Mevrouw Berning: We hebben ook altijd een ambitieus college ten aanzien van duurzaamheid, dus in 

dat opzicht vertrouw ik er ook op dat het goed komt. 

 

De heer Wessels: Mag ik het motto van dit college dan nog eventjes herhalen? Wat moed, dat moet. 

 

11a Motie Kosten uitvoering huishoudelijke ondersteuning 

 

De voorzitter: Dan kunnen wij denk ik nu naar agendapunt 11a, motie vreemd aan de orde van de 

dag: Kosten uitvoering huishoudelijke ondersteuning, ingediend door mevrouw Detert Oude Weme. 

Mag ik u het woord geven? 

 

Mevrouw Detert Oude Weme: Dank u wel voorzitter. Even vooraf, de motie spreekt geheel voor zich. 

De aanleiding is dat er afgelopen zomer door de Centrale Raad van Beroep een uitspraak is gedaan 

die het de gemeente noodzakelijk maakt beleid betreffende huishoudelijke ondersteuning aan te 

passen. Deze aanpassing van het beleid zegt iets over hoe wij als gemeente met onze burgers om 

moet gaan en zegt dat wij de hulpvragen van onze burgers moeten behandelen conform het door het 

Rijk vastgestelde systeem en richtlijnen, dus met een enorme regeldruk. Vervolgens vindt iedereen 

van ons dat de regeldruk in de regel altijd tot veel kosten gaat leiden en daar wil ik namens onze 

fractie en de fractie van de PvdA en Dorpen Centraal, deze motie naar voren brengen.  

 

De raad, in vergadering bijeen op 10 april 2017,  

 

constaterende dat de Centrale Raad van Beroep in de zomer van 2016 een uitspraak heeft gedaan 

die het noodzakelijk maakt het beleid huishoudelijke ondersteuning aan te passen. Dat de gemeenten 

daarmee beperkt worden in hun beleidsvrijheid ten behoeve van de hulpvrager met als uitgangspunt, 

wat is voor ú van belang. De gemeenten nu grotendeels conform systeem hulp aan de hulpvrager 

kunnen aanbieden gepaard gaande met regeldruk. Dit voor de gemeente financiële consequenties 

heeft terwijl er substantieel minder budget voor door het Rijk beschikbaar wordt gesteld.  

Overwegende dat  
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de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp onder de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015. Dit gepaard ging met een korting van 40 procent op het 

budget, gerelateerd aan de verwachting dat gemeenten dichter bij hun burgers staan en de aanname 

dat dientengevolge hulp efficiënter aangeboden kan worden. Dat in het regeerakkoord was 

opgenomen dat de gemeenten met betrekking tot de concrete invulling beleidsvrijheid zou worden 

gegeven. Het Rijk wettelijk mogelijk zou moeten maken conform het regeerakkoord dat gemeenten 

gebruik kunnen maken van de toegezegde beleidsvrijheid en het Rijk de gemeenten financieel 

compenseert voor de overschrijding van de budgetten ten gevolge van de noodzakelijke 

aanpassingen, conform de hiervoor genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.  

Spreekt uit dat: 

Het ondanks de toezegging van het Rijk dat er sprake zou zijn van beleidsvrijheid dit niet mogelijk 

wordt gemaakt en derhalve gemeenten financieel dienen te worden gecompenseerd voor de 

overschrijding van de budgetten ten gevolge van de noodzakelijke aanpassingen.  

 

Roept het college op bovengemeld standpunt kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Sociale 

zaken en werkgelegenheid, de staatssecretaris van VWS, de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties, de Tweede Kamer en de VNG, en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Detert Oude Weme. Deze motie wordt ingeboekt onder nummer 

2017, Detert Oude Weme, Wessels, Oosterik/1. Wie van u mag ik het woord geven? Mevrouw 

Veenhuis en de heer Wessels. Mevrouw Veenhuis. 

 

Mevrouw Veenhuis: Ja dank u wel voorzitter. Wij zouden ook graag deze motie willen ondertekenen, 

mede ondertekenen. 

 

De voorzitter: Dat betekent dat de motie veranderd en ingeboekt wordt onder: nummer 2017, Detert 

Oude Weme, Wessels, Oosterik, Veenhuis/1. Wie wil reageren op deze motie? Wethouder Vleerbos, 

wilt u reageren? 

 

Wethouder Vleerbos: Maar vanzelfsprekend. Ik moest even lachen om de nummering. De motie roept 

ons op om iets te doen wat wij graag doen. Ons ongenoegen uiten over dit onderwerp is iets wat we 

eigenlijk al veel hebben gedaan en als Twente nog steeds doen. Het is niet alleen Tubbergen die het 

probleem heeft maar heel Twente loopt tegen een geweldig probleem aan. Daar heeft u ook 

gewijzigd beleid al van gezien. We zijn via het kanaal van de VNG in gesprek met alle ministeries en 

waar dat gaat eindigen durf ik niet te zeggen. Het ene wat in de motie staat waar ik nog niet goed 

weg mee weet is de Tweede Kamer. Niet dat ik daar niet goed weg mee weet maar ik kan me goed 

voorstellen dat uw hulp daar enorm bij helpt. We staan een beetje op een bijzondere plek waarin, 

precies zoals het er staat, er veertig procent korting op ons budget is gegeven en wij geen enkele 

beleidsvrijheid hebben om welke keuze dan ook te maken. Dan zou het wel fijn zijn om dit ook in de 

Tweede Kamer via de politieke kanalen kenbaar te maken. Voor de rest: we zijn er mee aan de slag 

en we blijven er mee aan de slag. Uw oproep steun ik graag. 

 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Vleerbos. Wilt u nog reageren, mevrouw Detert Oude Weme? 

 

Mevrouw Detert Oude Weme: Ja ik zou nog graag iets er aan toe willen voegen. Wij als fractie zijn er 

heel erg blij mee dat wij dit als raad voltallig ondersteunen, dat wij op deze manier de handen ineen 

slaan om ook te laten zien dat wij het vertrouwen waard zijn. Dat wij in de beleidsvrije ruimte naar 

onze burgers luisteren, dat wij geen regel- en systeemcultuur hebben maar dat onze burgers hier 

centraal staan. Als wij het niet zouden doen zoals burgers van ons verwachten, welke ook het Rijk, 
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wanneer wij daar in gebreke blijven zijn wij de eersten die zeggen: high trust, en daarna, als we het 

niet doen, mag de high penalty komen.  

 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Detert Oude Weme. Dat betekent dat deze motie unaniem is 

aangenomen en daarmee hamer ik hem ook af.  

 

 11b Motie Inkoopbeleid 

 

De voorzitter: Agendapunt 11b, motie vreemd aan de orde van de dag, Inkoopbeleid. Mijnheer Oude 

Luttikhuis, als indiener mag ik u het woord geven? 

 

De heer Oude Luttikhuis: Onderwerp inkoopbeleid. Ik heb de vorige keer al toegezegd, nou heb ik ‘m  
klaar.  

 

De raad in vergadering bijeen op 10 april 2017, overwegende … Even vooraf, we dienen hem in 
namens Gemeentebelangen/VVD, Dorpen Centraal, CDA en PvdA. Alle vier samen.  

 

Overweging:  

naar aanleiding van de controle op het jaar 2016 zijn door de externe accountant wederom 

opmerkingen gemaakt over het niet in alle gevallen naleven van de procedures binnen het 

inkoopproces. Budgethouders kunnen binnen hun budget inkopen waarbij zij zich aan de procedures 

dienen te houden. Bijvoorbeeld alle inkopen met een waarde boven € 30.000 moeten in afstemming 
met de inkoopcoördinator gebeuren. Deze afspraak blijkt in de praktijk niet altijd nageleefd worden 

naar ons oordeel. Binnen de ambtelijke organisatie moet er een zorgvuldig en sluitend inkoopproces 

zijn. De procedures met betrekking tot inkoop dienen te allen tijde nageleefd te worden. 

Budgethouders die een dergelijke procedure niet naleven hierop zijn aangesproken maar hun 

werkwijze niet aanpassen aan de procedures zouden niet langer budgethouder mogen zijn. Een goed 

inkoopbeleid kan leiden tot financiële voordelen en een goede inkoper verdient zichzelf terug.  

De motie draagt het college van burgemeester en wethouders op in gesprek te gaan met de directie 

van de ambtelijke organisatie om te waarborgen dat er sprake is van een zorgvuldig en sluitend 

inkoopproces en zorg te dragen dat binnen de ambtelijke organisatie de inkoopprocedures worden 

nageleefd, en gaat over tot de orde van de dag. Dat is de motie.  

Ik wou er nog iets aan toevoegen. Binnen de raad en al een aantal jaren roepen we om een inkoper 

binnen deze organisatie, of binnen een aantal organisaties samen. Een echte inkoper. Wat zien wij 

als een inkoper: iemand die als er een offerte wordt uitgebracht of als de prijzen worden aangebracht 

centraal nog een keertje over dit soort offertes heen kijkt en daar zijn sausje van inkoper overheen 

gooit, zodat hij zichzelf kan terugverdienen in hetzelfde pakketje. Elk commercieel bedrijf heeft een 

inkoper. Hier hebben we een inkoopcoördinator. Een inkoopcoördinator is in mijn optiek iemand die 

kijkt of alle procedures en alle processen op een goede manier zijn doorlopen. Die gaat niet keihard 

met een mes op tafel bij wijze van spreken om nog een keer de scherpste prijs bij de onderhandeling 

te krijgen. Maar dat laatste stukje, is mijn persoonlijk stukje wat ik er aan toe wil voegen, dat heeft 

niets te maken met de motie. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Oude Luttikhuis. Ik heb begrepen dat de motie namens alle vier 

fracties wordt ondertekend? Dat klopt? Dat betekent dat de motie wordt ingediend, of ingeboekt 

onder: nummer 2017, Oude Luttikhuis, Kemperink, Busscher, Wessels/1. Zijn er van u nog anderen 

die het woord willen? Mijnheer Busscher. 
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De heer Busscher: Even kort, de heer Oude Luttikhuis heeft het goed verwoord. Het is niet naar 

aanleiding van alleen de controle over 2016 maar ook over 2015. In 2015 hebben we een soort 

waarschuwing afgegeven en we menen nu een motie te moeten indienen. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Namens het college reactie gevend: we vinden het belangrijk dat de 

procedure rond inkoopbeleid goed, correct wordt nageleefd. Wij zullen ook in de eerstkomende 

commissie aangeven waarom, wat is het lastige, wat is de complexiteit. Ook zullen we aangeven wat 

de acties zijn die ondernomen worden om, tenminste als u dat op prijs stelt, het inkoopproces goed te 

laten verlopen. Mijnheer Oude Luttikhuis. 

 

De heer Oude Luttikhuis: De concerncontroller heeft naar aanleiding van de audit van 2015 een 

actieprotocol geschreven en daarmee jaagt hij ook inderdaad alle zaken die open liggen na, om dat 

geregeld te krijgen. En ondanks dat er een actieplan geschreven is zijn nog deze zaken 

geconstateerd. Een hele hoop zaken zijn verbeterd, of zijn in aanloop naar verbetering toe. Maar hier 

was toch wel een hele duidelijke kanttekening. Vandaar dat we heel expliciet hier een motie hebben 

neergelegd om dit toch heel duidelijk aan de kaak te stellen. Op het moment dat je verbeteren wilt en 

in een verbeterproces zit, daar hebben we alle respect voor. Maar niet op het moment dat je een 

aantal jaren op rij zo’n opmerking krijgt van de accountant, die dan nog een keertje wordt gepareerd 

door een actieplan geschreven door de concerncontroller die daar persoonlijk achteraan gaat. Dan 

krijg ik daar een beetje een angstig gevoel bij, laat ik het zo maar verwoorden. 

 

De voorzitter: Mijnheer Oude Luttikhuis. Nog andere reacties? De motie is unaniem door u 

aangenomen dus ik denk dat het goed is dat ik hem ook afhamer. 

 

12. Rondvraag 

 

De voorzitter: Dan hebben we de rondvraag en het lot heeft bepaald dat wij beginnen bij de heer 

Hannink. Mijnheer Wessels. 

 

De heer Wessels: Even een korte vraag aan de wethouder. We hebben het de vorige keer gehad 

over de houtwal aan de Veldweg. Ik kwam daar vanmiddag langs en in plaats van dat ik de gehoopte 

herplant zag, zag ik auto’s en allemaal slangen en buizen en toen dacht ik: gaat het goed met de 
herplant? 

 

De voorzitter: Wethouder Volmerink, kunt u hierop reageren? 

 

De heer Volmerink: Ja, ik kan geen antwoord geven op de slangen en buizen. Maar het is illegaal en 

er komt dus gewoon een herplantplicht. Die komt er gewoon op en of het nu dit kapseizoen of het 

volgende seizoen is, dat zou ik zelf ook even na moeten vragen, maar het is gewoon illegaal gerooid. 

Punt. En jammer … 

 

De heer Wessels: Dat weet ik, maar ik zou u willen vragen om daar eens even te kijken, wat daar 

gebeurt. Want volgens mij zijn we anders helemaal te laat met de herplant. 

 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Wessels. Oké, dank u wel. Dan hebben we de rondvraag 

afgerond. 

 

13. Sluiting 
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De voorzitter: Agendapunt 13, de sluiting van de vergadering en nodig ik u uit om te gaan staan voor het 

sluitgebed.  

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 mei 2017, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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