
   

 

 

Raadsvoorstel en -besluit  

 

 

Datum vergadering: 8 juli 2019 
Datum voorstel: 11 juni 2019 
Nummer:   20A 
Onderwerp: Vergaderstructuur raad gemeente Tubbergen 
 
 
Voorgesteld besluit: 

- in te stemmen met een gewijzigde vergaderstructuur voor de raad, met als uitgangspunt een 
maandelijkse raadsvergadering, een (enkelvoudige) commissievergadering, een kernavond en een 
thema-avond waarvan de behoefte door het presidium wordt vastgesteld;  

- vast te stellen de Verordening op de raadscommissie Tubbergen; 

- als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie respectievelijk te benoemen 
de heer H.H.W. Lentferink en mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten; 

- de kosten voor de wijziging van de vergaderstructuur te verwerken in het tweede 
programmajournaal 2019 en de begroting 2020. 

 
Samenvatting van het voorstel 
De processen MijnDorp2030 en het Tubbergs Akkoord en Maatschappelijk Akkoord Tubbergen hebben 
veel energie losgemaakt in onze gemeente, zowel bij ons als raad als bij onze inwoners. In aansluiting op 
deze processen willen wij als gemeenteraad Tubbergen onze manier van werken – en specifiek onze 
manier van vergaderen – aanpassen en verbeteren, zodat we de ingezette lijn van het Tubbergs en 
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen versterken en in gezamenlijkheid verder bouwen aan een leefbaar 
Tubbergen. Hiervoor is een aantal scenario’s uitgewerkt. Voorgesteld wordt om in te stemmen met een 
gewijzigde vergaderstructuur en op basis hiervan de Verordening op de raadscommissie Tubbergen vast te 
stellen. 
 
Toelichting op het voorstel 
"Nieuw, anders en vooral samen". Vanuit die kerngedachte hebben wij op 28 mei 2018 het Tubbergs 
Akkoord vastgesteld, de eerste stap richting het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen; de agenda voor de 
komende raadsperiode, die op 12 november 2018 is vastgesteld.  
 
In de afgelopen jaren zijn we met elkaar hard aan de slag gegaan met Mijn Dorp 2030. Een proces waarin 
we samen kijken naar wat belangrijk is om de kernen binnen onze gemeente op lange termijn leefbaar te 
houden. Deze nieuwe manier van samenwerken past niet bij de traditionele manier van werken, waarin de 
politieke partijen een traditioneel coalitieakkoord opstellen. Daarom is er voor gekozen om het ditmaal 
anders en vooral met elkaar te doen, met als doel één gezamenlijke maatschappelijke agenda die aansluit 
en ook uitgaat van de kennis, energie, betrokkenheid en probleemoplossend vermogen van ons allemaal. 
Het resultaat is een agenda met daarin de zaken waaraan we in de komende jaren gaan werken, de 
manier waarop we dit gaan doen en wie waar verantwoordelijk voor is.  
 
Energie vasthouden 
Het proces van het Maatschappelijk Akkoord heeft veel energie losgemaakt in onze gemeente, zowel bij 
ons als raad als bij onze inwoners. Het is van belang dat we deze energie vasthouden. We willen er voor 
zorgen dat het Maatschappelijk Akkoord een levende en dynamische agenda blijft, waar we gezamenlijk de 
schouders onder blijven zetten. Waar nodig moet het snel kunnen worden bijgesteld op basis van actuele 
ontwikkelingen in de maatschappij en/of in de kernen.  
 
Op basis daarvan hebben wij ons als gemeenteraad Tubbergen de vraag gesteld hoe onze manier van 
werken – en specifiek onze manier van vergaderen – aangepast en verbeterd kan worden, zodat we de 
ingezette lijn van het Tubbergs en Maatschappelijk Akkoord Tubbergen versterken en in gezamenlijkheid 
verder bouwen aan een leefbaar Tubbergen. 
 
 



 

 

Uitgangspunten nieuwe manier van werken 
In het Tubbergs Akkoord hebben we als raad reeds samen bepaald wie wij willen zijn als overheid en wat 
we van plan zijn om als gemeenteraad nog beter aan te sluiten bij hetgeen speelt bij onze inwoners, 
organisaties en ondernemers. Een aantal uitgangspunten zijn daarbij genoemd: 
 
• Werken aan meer zichtbaarheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad sluit regelmatig aan bij de 

kernen om in een open houding te luisteren naar onze inwoners en de ontwikkelingen in de kernen. In 
het verlengde daarvan zouden we de commissievergaderingen met enige regelmaat op locatie willen 
houden.  

• Laagdrempelig bereikbaar zijn en daadkracht tonen;  
• De directe dialoog met inwoner, ondernemer en organisaties verbeteren;  
 
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft op basis van bovenstaande ontwikkelingen en uitgangspunten 
een aantal scenario’s uitgewerkt voor een nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad Tubbergen. De 
scenario’s zijn besproken in de commissievergadering van 12 maart 2019. De fracties hebben hun 
voorkeur uitgesproken voor de volgende structuur: 
 
Vergaderstructuur 

Met dit voorstel worden de huidige commissies Ruimte & Economie en Samenleving & Bestuur 
samengevoegd tot één raadscommissie. Deze commissie vergadert als uitgangspunt één keer per maand 
en dient ter voorbereiding op de raadsvergadering, die eveneens één keer per maand wordt gehouden. 
Daarmee ontstaat meer ruimte om in open dialoog te gaan met inwoners, ondernemers en organisaties, via 
kernavonden in de kernen of thema-avonden.  
 

1.  De kernavond:   
Per maand wordt een kernavond gehouden, waar de gemeenteraad op bezoek gaat in één van de 9 
kernen. Doel is om informeel met elkaar in gesprek te gaan over de kernagenda van het dorp, maar ook 
van gedachten te wisselen over de toekomstige opgaven, zowel vanuit de gemeente als vanuit het dorp 
bezien.    

 
Op 25 mei jl. heeft bij het evenement Jumping Schröder een inspriratiebijeenkomst plaatsgevonden 
waarbij vertegenwoordigers van werkgroepen van Mijn Dorp 2030 en dorpsraden aanwezig waren. Aan 
één tafel vond dialoog plaats met leden uit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing over de 
samenwerking tussen deze groepen uit de samenleving en de gemeente Tubbergen. Daarbij zijn de 
volgende door de werkgroep bestuurlijke vernieuwing gedeelde waarden ingebracht over de 
kernavonden: 
- de opzet moet aansluiten bij hetgeen speelt in de kernen en er dient sprake te zijn van een 

wederzijdse agenda.  
- de buurtman speelt een belangrijke rol in de contacten met de kern en de totstandkoming van de 

agenda. 
- de opzet kan per kernavond op onderdelen verschillen, afhankelijk van de actualiteiten en wensen 

in de kernen.  
- verwachtingen dienen helder te zijn, mede in relatie tot besluitvorming. Doel van de avond is 

informeel met elkaar van gedachten te wisselen en conclusies te trekken over de te volgen koers. 
Besluitvorming over (onderdelen van de) kernagenda vindt op andere momenten plaats.  

- de “stand van zaken” dient te worden geschetst: waar staan dorp en gemeente op moment van de 
kernavond. Wat zijn mogelijke knelpunten / aandachtspunten? 

- geen herhaling van zetten in relatie tot het eerdere proces rondom het MAT. Dat wil zeggen iets 
nieuws brengen, vooruit kijken; 

- ook aandacht voor overstijgende thema’s die op gemeente af komen; 
- kernavonden koppelen aan logische momenten in de kern, vanuit de agenda van de kern plannen;.  
- Opzet van de kernavond ook evalueren, en terugkoppelen naar de kern.  

 
2. De thema-avond:  
Op initiatief van de raad zelf, het college of van inwoners, ondernemers of organisaties kunnen 
(kernoverstijgende) onderwerpen worden ingepland waarover we informeel met elkaar in gesprek gaan. 
Inwoners, ondernemers of organisaties kunnen worden uitgenodigd. Thema-avonden worden op locatie 
gehouden of in het gemeentehuis, afhankelijk van het onderwerp.  
 



 

 

Op 25 mei jl. werd in het gesprek met (vertegenwoordigers uit) de dorpsraden en de werkgroepen ook 
de behoefte uitgesproken om verbindingen te  leggen tussen thema’s in de kernen. Zo is “wonen” in 
elke kern een thema en loopt men tegen beperkingen aan. Door organiseren van een thema-avond 
kunnen de werkgroepen wonen de ideeën en knelpunten uitwisselen en kan ook gezamenlijk een vuist 
gemaakt worden. Vergunningen voor evenementen zou ook een centraal thema kunnen zijn. 

 
De keuze voor een andere vergaderstructuur heeft een aantal consequenties: 
 
1.  Aanpassing  verordening. 
 
De Verordening op de raadscommissies 2014 wordt ingetrokken. De Verordening op de raadscommissie 
Tubbergen wordt vastgesteld.   
 
2.  Samenstelling Commissie 
 
Er zijn  -met inachtneming van insprekers en verzorgers van presentaties-  17 plekken in wisselende 
samenstelling, afhankelijk van het onderwerp. 
 
Gelet op het feit dat twee raadscommissies samengaan tot één commissie, is het aangewezen een nieuwe 
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen. Daarvoor heeft met de kandidaten en in het 
presidium afstemming plaatsgevonden. 
 
 
Financiële consequenties 
 
De kosten voor de organisatie van kernavonden en thema-avonden 
 

 
Kosten 

 
schatting 

Organisatie en voorbereiding 
kernavonden op locatie 

4500 euro 

Organisatie en voorbereiding thema- 
avonden 

3000 euro 

Vergoeding raadsleden Gelijkblijvend 

Vergoeding commissieleden Gelijkblijvend 

 
De totale kosten bedragen 7500 euro per jaar. Voorstel is om dit bedrag op te nemen in de begroting 2020. 
De extra kosten voor 2019 bedragen naar schatting 2500. Voorstel is deze kosten in het tweede 
programmajournaal mee te nemen.  
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Door in te stemmen met het besluit kan de nieuwe vergaderstructuur voor de gemeente Tubbergen worden 
geïntroduceerd. 
 
Reactie college 
Gelet op artikel 147a van de Gemeentewet (initiatiefvoorstel) is het college in de gelegenheid gesteld 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het college constateert dat de rol van het college op de 
kernavonden niet in het voorstel is beschreven. Gelet op het feit dat de avonden in het teken staan van 
dialoog tussen raad en inwoners, meent het college dat de kernwethouder aanwezig kan zijn, maar daarin 
geen specifieke rol  vervult.   
 
De indieners van het voorstel kunnen zich daarin vinden. 
 
Vervolg 
De nieuwe vergaderstructuur gaat in per 1 september 2019. De eerste kernavond en eventueel thema-
avond vindt zo mogelijk in september 2019 plaats.  
 
Bijlagen 
Verordening op de raadscommissie Tubbergen. 
 



 

 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpbesluit. 
 
Namens,  
CDA,                 GB/VVD,   PVDA,    Dorpen Centraal,  CDA, 
 
 
 
 
 
C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis  N.A. van de Graaf  H. Wessels  A.H.B. Plegt  L. Oosterik 
 
 
  



 

 

 
Datum: 8 juli 2019 
Nummer:   20B 
Onderwerp: Nieuwe vergaderstructuur gemeente Tubbergen 
  
 

De raad van de gemeente Tubbergen, 

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties CDA, Gemeentebelangen/VVD, PVDA en Dorpen Centraal van 
11 juni 2019.,  

gelet op artikel 147a en 82 van de Gemeentewet, 

 

besluit: 

- in te stemmen met een gewijzigde vergaderstructuur voor de raad, met als uitgangspunt een 
maandelijkse raadsvergadering, een (enkelvoudige) commissievergadering, een kernavond en een 
thema-avond waarvan de behoefte door het presidium wordt vastgesteld;  

- vast te stellen de Verordening op de raadscommissie Tubbergen; 

- als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie respectievelijk te benoemen 
de heer H.H.W. Lentferink en mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten; 
 

- de kosten voor de wijziging van de vergaderstructuur te verwerken in het tweede 
programmajournaal 2019 en de begroting 2020. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2019, 
 
 
 
De raadsgriffier, De voorzitter 
 
 

  
mr. L. Legtenberg  drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 
 
 


