
 

 

 
 
Besluitenlijst van de openbare digitale vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
maandag 20 april 2020 
 

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

Griffier: 
 De heer M.J.P. de Vet (plv.) 

  
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)  
De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  
De heer A.H.M. Eidhof (CDA)  
De heer H.J. Stevelink (CDA)  
De heer L.W. Oosterik (CDA)  
De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA)  
De heer J.J.W. Oude Geerdink (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:  
Raadszaal 19.30 uur 
  

1. Opening 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom bij deze digitale raadsvergadering van de raad 
van Tubbergen.  Het betreft de eerste digitale vergadering waarin de raad van Tubbergen besluiten zal nemen. 
Daarmee wordt invulling gegeven aan een spoedwet die op 9 april in werking is getreden.   
 

2. Vaststellen agenda 
 

 Besluit: 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Vragenuurtje 
 

 Voor het vragenuurtje zijn twee vragen ingediend: 
De heer Oosterik (CDA) - Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed  
De heer Stevelink (CDA) - Bomenkap Delmaweg/ Voshaarsweg 
 
Onderwerp: 
Subsidiering van maatschappelijk vastgoed 
 
De heer Oosterik stelt vragen over de Subsidiering van maatschappelijk vastgoed. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vragen.  
 
Woordvoerders: 
De heer Oosterik (CDA) 
Wethouder Bekhuis 
 
Onderwerp: 
Bomenkap Delmaweg/Voshaarsweg 
 
De heer Stevelink stelt vragen over de bomenkap Delmaweg/Voshaarsweg. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen. 
 
De heer Wessels stelt een aanvullende vraag. 
Wethouder Volmerink geeft aan de vraag m.b.t. de beek (telt dit mee bij de zelfstandige eenheid) op een later 
moment terug te koppelen. 
 
Woordvoerders: 
De heer Stevelink (CDA) 
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De heer Wessels (PvdA) 
Wethouder Volmerink 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 10 februari 2020 
 

 Besluit: 
De besluitenlijst wordt zonder op-/aanmerkingen vastgesteld. 

 
5. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken 

 
 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 
6. Vaststellen bestemmingsplan "Markgravenweg 5 Albergen"   

 

 Type vergaderstuk: 
Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan “Markgravenweg 5 
Albergen” met de identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPMARKGRAVENWG5-VG01 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen; 

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPMARKGRAVENWG5-VG01 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is 
van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, 
van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 6.2.4, onderdelen bt / mf, van het 
Bro; 

4. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet ongewijzigd 
vast te stellen. 

 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 
7. Vaststellen bestemmingsplan "Hekkertsweg 3 Tubbergen en Oude Uelserdijk 6 Mander"   

 

 Type vergaderstuk: 
Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan “Hekkertsweg 3 
Tubbergen en Oude Uelserdijk 6 Mander” met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPHEKKW3OUELSD6-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd 
vast te stellen; 

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPHEKKW3OUELSD6-VG01 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is 
van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, 
van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van 
het Bro; 

4. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan voor de rood voor rood woning aan de Hekkertsweg 3 Tubbergen 
als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet ongewijzigd vast te stellen 

 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 
8. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Esch 

 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 
1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘D Esch’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.TUBBBPDEESCH-VG02 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen; 

2. door middel van deze wijziging wordt alleen paragraaf 3.1.1 van de plantoelichting gewijzigd; 
3. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode 

code vast te stellen. 
 
Woordvoerders: 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen VVD) 
De heer Wessels (PvdA) 
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Wethouder Berning 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 
 

9. Vaststellen bestemmingsplan "Rood voor Rood 5 locaties, Geesteren, Tubbergen, Langeveen, Vasse, 
Fleringen 
 

 Type vergaderstuk: 
Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan “Rood voor Rood 5 
locaties, Geesteren, Tubbergen, Langeveen, Vasse, Fleringen” met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPRVR5LOCATIES-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast 
te stellen; 

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPRVR5LOCATIES-VG01 vast te stellen; 

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake 
is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, 
van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het 
Bro; 

4. om het rood voor rood beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe woningen als welstandsnota als bedoeld in 
artikel 12a Woningwet ongewijzigd vast te stellen. 

 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel met dien verstande dat de fractie PvdA in de 
beraadslaging heeft aangegeven zich niet in het voorstel te kunnen vinden.    
 

10. Vaststellen bestemmingsplan "Vermolenweg 44 Geesteren" 
 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan “Vermolenweg 44 
Geesteren” met de identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPVERMOLENWEG44-VG01 met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen; 

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPVERMOLENWEG44-VG01 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is 
van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, 
van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 6.2.4, onderdelen bt/mf, van het 
Bro; 

4. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet ongewijzigd 
vast te stellen. 

 
Woordvoerders: 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Stevelink (CDA) 
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen VVD) 
 
Wethouder Volmerink zegt toe het kwaliteitsteam te vragen naar de beweegreden waarom het op deze wijze is 
gedaan vanuit de ruimtelijke kwaliteit en deze vraag van de heer Wessels op een later moment te beantwoorden. 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. De fracties CDA, Gemeentebelangen/VVD, 
Dorpen Centraal voor en de fractie PvdA tegen.    
 

11. Beleid huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen 
 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

1. Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot vaststelling van het Beleid huisvesten   arbeidsmigranten in het 
buitengebied gemeente Tubbergen.  

2. Wij stellen uw raad tevens voor om het verslag van de inspraakreacties vast te stellen. 
 
Woordvoerders: 
De heer Oosterik (CDA) 
De heer Wessels (PvdA) 
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen VVD) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
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De heer Oosterik dient een amendement in: nr. 2020-Oosterik/Haarman/Plegt-1. 
Het amendement wordt aangenomen, fractie CDA, GB/VVD, DC voor, PvdA tegen. 
 
Besluit: 
Het besluit wordt geamendeerd vastgesteld: 

1. Tot vaststelling van het Beleid huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen, met 
dien verstande dat paragraaf 4.1 (algemeen) in het hoofdstuk betreffende locatiegebonden 
uitgangspunten, onderdeel 1, komt te luiden: 
Locaties voor huisvesting worden gespreid door een aanvraag af te wijzen indien de beoogde locatie ligt 
binnen een cirkel met een straal van 3 kilometer, met als middelpunt enig punt op de grens van het 
bouwvlak van enige locatie waar in planologische zin legaal arbeidsmigranten gehuisvest worden of 
mogen worden. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld. 

2. Tot vaststelling van het verslag van de inspraakreacties. 

 

12. Vaststellen gewijzigde nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 
 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 
Vast te stellen de gewijzigde nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen met bijbehorende kaart 
overeenkomstig de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlagen. 
 
Woordvoerders: 
Mevrouw De Boer (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Lentferink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Oosterik (CDA) 
 
Mevrouw De Boer dient een amendement in nr. 2020-De Boer-1. 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: 
Het besluit wordt geamendeerd vastgesteld: 
Vast te stellen de gewijzigde nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen met bijbehorende kaart 
overeenkomstig de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlagen met dien verstande dat  
 
Hoofdstuk 4 Omgevingscriteria kernen, Thema: Reclame (specifiek) Digitale lichtschermen 
Toetsing door stadsbouwmeester (bladzijde 35) 
 
de volgende actie wordt toegevoegd: 
Bij de plaatsing van schermen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de richting van de beeldschermen naar de 
woonomgeving dan wel naar het buitengebied. 
 

13. Vaststelling 1e wijziging Verordening starterslening gemeente Tubbergen 2019 
 

 Type vergaderstuk: 
Hamerstuk 
 
Voorstel: 
vast te stellen de volgende 
Verordening tot wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Tubbergen 2019 
 
Artikel 1 
In artikel 2, lid 2, sub b wordt het bedrag van € 235.000,- gewijzigd in: € 260.000,- 
  
Artikel 2 
In artikel 5, lid 8 wordt het bedrag van € 235.000,- gewijzigd in: € 260.000,- en wordt na het woord “budget” 
toegevoegde de zin: De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt € 25.000,- 
  
Artikel 3 
1.    Deze wijzigingsverordening treed in werking met ingang van 1 april 2020 
2.    Zij kan worden aangehaald als “Verordening tot 1e wijziging van de Verordening Starterslening gemeente 
Tubbergen 2019”. 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 
 

14. Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie 
 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 
1. De Verordening werkgeverscommissie en arbeidsvoorwaarden griffie Tubbergen vast te stellen; 



 

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

 
 

2. mevrouw G.M.M. Schreijer als tweede plaatsvervangend griffier van de gemeente Tubbergen aan te wijzen. 
 
Woordvoerders: 
De heer Wessels (PvdA) 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 
 

14a. Motie Actieve grondpolitiek starters- en levensloopbestendige woningen 
 

 Motie nr.:  2020-Van de Graaf-Wessels-Plegt-Luttikhuis-1 
 
Het college wordt opgedragen: 

- zich in te spannen voor de bouwmogelijkheid om starterswoningen, al dan niet in combinatie met 
levensloopbestendige woningen, te realiseren in of aansluitend aan de kernen van de gemeente 
Tubbergen; 

- voor zover nodig daartoe gronden te verwerven; 

- de motie 2019-Van de Graaf-Plegt-Wessels-Stamsnieder-1 bij de uitvoering te betrekken; 

- de raad vóór de behandeling van de begroting 2021 over de uitvoering van deze motie te informeren. 
 
Woordvoerders: 
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
Wethouder E. Volmerink  
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform de motie. 
 

14b. Motie Budget invoering nieuwe Omgevingswet  
 

 Motie nr.: 2020-J. Oude Vrielink/Wessels-1 
 
Het college wordt opgedragen: 

1. bij het Rijk en de VNG er op aan te dringen dat er voor gemeenten een financiële compensatie komt ten 
behoeve van de invoering van de nieuwe Omgevingswet; 

2. de andere gemeenten in Twente te benaderen om gezamenlijk actie te ondernemen; 
3. zodra de financiële consequenties in beeld zijn, de reacties aan de gemeenteraad voor te leggen voordat 

punten 1 en 2 worden uitgevoerd. 
 
Woordvoerders: 
De heer J. Oude Vrielink (CDA) 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
Wethouder E. Volmerink  
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform de motie. 
 

15. Sluiting 
 

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

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2020, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de griffier,    de voorzitter, 
 
 
 
     
mr. L. Legtenberg    drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 


