
 

 

 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
dinsdag 10 november 2020 
 

Voorzitter: 
Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker 

Griffier: 
 De heer L.Legtenberg 

  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 
Mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten (CDA) Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo (CDA), wethouder 
Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA) Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis 

(Gemeentebelangen/VVD), wethouder 
De heer A.H.L. Oude Vrielink (CDA) De heer E.J. Volmerink (CDA), wethouder  

De heer T.G.J. Oude Steenhof (CDA) Mevrouw J.L.M. Scholten, gemeentesecretaris 
De heer A.H.M. Eidhof (CDA)  
De heer H.J. Stevelink (CDA)  
De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA)  
De heer J.J.W. Oude Geerdink (CDA)  
De heer L.W. Oosterik (CDA)  
De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  
De heer W.J.G. Weerink (CDA)   
De heer G.J.H. Weersink (CDA)  
De heer G.M.J. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer N.A. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer H.H.W. Lentferink (Gemeentebelangen/VVD) 

 

Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (PvdA)  
De heer H. Wessels (PvdA)  
De heer A.H.B. Plegt (Dorpen Centraal)  
  
Afwezig zijn de leden:  Afwezig van het college: 
  
Plaats: Tijd:  
Digitale sessie 19.00 uur 
 
 

 

1. Opening 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom bij deze raadsvergadering van de gemeenteraad 
van Tubbergen.  
 

2. Vaststellen agenda 
 

 De agenda wordt vastgesteld 
 

3. Mededelingen 
 

 De voorzitter doet mededeling van het overlijden van mevrouw Sandra Veldscholte-Hulsink op 4 november jl. Sandra 
was sinds 2003  in dienst bij de gemeenten Dinkelland en vervolgens bij Noaberkracht. Sandra was een 
waardevolle, betrokken collega. Ze heeft meerdere functies vervuld met als laatste de functie medewerker van het 
Klant Contact Centrum. Wij wensen haar man Robin, Kylie en dierbaren alle sterkte met het verwerken van dit grote 
verlies. 
 

4. Kwaliteitsplan Openbaar Groen 
 

 Type vergaderstuk: 
Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) Tubbergen 2021-202 vast te stellen; 
2. Het Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen groen- en speelvoorzieningen vast te stellen; 
3. De kosten, zijnde €1000.000, ten laste te brengen van de nieuwe bestemmingsreserve: "onderhoud en 

vervangingen openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit; 
4. Het krediet voor 2021 zoals in het uitvoeringsplan omschreven vast te stellen middels de begroting 
5. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen en het Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en 

speelvoorzieningen op voorgeschreven wijze te publiceren. 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 
 

5. Vaststellen van de begroting 2021 
 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze raadsvergadering vindt u op de website van de gemeente 
Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

 
Voorstel: 
De begroting 2021 vast te stellen en het voordelige saldo over het jaar 2021 ten bedrage van € 23.000 te storten in 
de algemene reserve. 
 
Woordvoerders: 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer v.d. Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Oosterik (CDA) 
De heer Lentferink Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw De Boer (PvdA) 
Mevrouw Reinerink (CDA) 
De heer J. Oude Vrielink (CDA) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
De heer Stevelink (CDA) 
De heer Stamsnieder (CDA) 
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Weerink (CDA) 
Wethouder Bekhuis 
Wethouder Berning 
Wethouder Volmerink 
 
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD) dient mede namens de fracties Dorpen Centraal, PvdA en CDA een 
motie in, inzake inkoopmodel zorgaanbieders: 
Motie: 2020-Haarman/De Boer/Plegt-Stamsnieder-1 
Het college wordt opgedragen: 

- onderzoek te doen naar het model dat Almelo en Hof van Twente hanteren, met als oogmerk inzichtelijk te 
maken welke effecten (waaronder kosten en baten) invoering daarvan voor Tubbergen zou hebben; 

- de resultaten van het onderzoek met de raad te delen; 
 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
De heer J. Oude Vrielink (CDA) dient mede namens de fractie PvdA een motie in, inzake Initiatief ontkoppelen 
hemelwater (gratis regenton). 
Motie: 2020-J.Oude Vrielink/Wessels-2 
Het college wordt opgedragen: 

1. de (financiële) mogelijkheden te onderzoeken om in de gemeente Tubbergen een gratis regenton aan 
inwoners te verstrekken, dan wel andere initiatieven te introduceren; 

2. de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten en de eventuele voorwaarden, de startdatum en de 
duur van het initiatief.  

 
De motie wordt aangenomen (fractie CDA, PvdA voor – fractie Gemeentebelangen/VVD, Dorpen Centraal 
tegen). 
 
De heer Weerink dient een amendement in, inzake (pro)actief grondbeleid.  
Amendement: 2020-Weerink-1:  
 
Het amendement wordt aangenomen (Fractie CDA, Gemeentebelangen/VVD voor – fractie Dorpen Centraal, 
Pvda tegen). 
 
Besluit: 
Het besluit wordt geamendeerd vastgesteld: 
in de tabel in het hoofdstuk ‘Werk aan de winkel’, onder de paragraaf ‘Ondernemen’, de navolgende tekst in de 
kolom “wat is de volgende stap voor 2021”: 
Er wordt onderzocht wat de concrete behoefte aan bedrijfsgrond  
 
te wijzigen in: 
 
De gemeente neemt een (pro-)actieve rol in ten aanzien van grondbeleid, met als inzet vrij beschikbare 
bedrijfskavels te hebben om bedrijven te kunnen behouden in tenminste de drie grote kernen van de gemeente. 
Hierbij mag de gemeente – eventueel gedeeld met ondernemers – grondrisico nemen. 

 
11. Rondvraag 

 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

12. Sluiting 
 

 De voorzitter dankt ieder voor de betrokkenheid en inzet en sluit de vergadering. 
 

 



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze raadsvergadering vindt u op de website van de gemeente 
Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2020, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 

de griffier,  de voorzitter, 

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


