
 

 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
dinsdag 8 juni 2021 
 

Voorzitter: 

Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker 

Griffier: 

 De heer L. Legtenberg 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA)  Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo (CDA), wethouder 
De heer W.J.G. Weerink (CDA) De heer E.J. Volmerink (CDA), wethouder 
De heer A.H.L. Oude Vrielink (CDA) Mevrouw J.L.M. Scholten, gemeentesecretaris 

De heer T.G.J. Oude Steenhof (CDA)  
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)  
Mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten (CDA)  
De heer L.W. Oosterik (CDA)  
De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  
De heer G.J.H. Weersink (CDA)  
De heer G.M.J. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer H.H.W. Lentferink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer N.A. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 

 

Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (PvdA)  

De heer A.H.B. Plegt (Dorpen Centraal)  
  
Afwezig zijn de leden:  Afwezig van het college: 

De heer H. Wessels (PvdA)  
  
Plaats: Tijd:  

Raadszaal 19.30 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 
 

 Het presidium stelt voor agendapunt 10: meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken als 
hamerstuk te agenderen.  
 
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 De voorzitter van de auditcommissie, de heer Oosterik, brengt verslag uit van de bespreking van de 
bevindingen met de accountant m.b.t. de jaarrekening Tubbergen 2020. 
 
Burgemeester Haverkamp inzake de raadsbrief v.w.b. de waarneming van de portefeuille na het vertrek 
van wethouder Bekhuis. 
 
Burgemeester Haverkamp verzorgt een update m.b.t. de coronamaatregelen. 
 
Wethouder Berning inzake het aantal gevaccineerden in Twente. 
 
Wethouder Berning inzake de onderhandelingen met het kabinet inzake de tekorten in de jeugdzorg. 
Mevrouw De Boer vraagt of er een structurele oplossing komt voor de tekorten. 
Wethouder Berning geeft aan dat de uitspraak van de arbitragecommissie bindend is en het kabinet 
heeft aangegeven zich te committeren aan de uitspraak. Ze verwacht na de kabinetsformatie een 
uitspraak over de langjarige vergoedingen. 
 
Wethouder Volmerink inzake de energiewinning aan de Duitse grens. Burgemeester Bosch van de 
Samtgemeinde Uelsen heeft medegedeeld dat op donderdag 10 juni in een commissievergadering de 
zoekgebieden m.b.t. windmolens aan de Duitse zijde van de grens worden besproken. 



 

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

 
 

 

4. Vragenuurtje 
 

 Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje. 
 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021 
 

 De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

6. Vaststellen lijst ingekomen stukken 
 

 Besluit: 
De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.  

 

7. Bestemmingsplan Buitengebied fietspad Manderveen-Tubbergen 
 

 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 
'Buitengebied, Fietspad Manderveen - Tubbergen' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBFIETSPADMT-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 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.BUIBFIETSPADMT-VG01 vast te stellen;  

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

8. Verordening Starterslening gemeente Tubbergen 2021 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Tubbergen 2021.  
2. De Verordening Starterslening gemeente Tubbergen 2019 in te trekken. 

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

 

9. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugd Tubbergen 2021 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen;  
2. De Verordening Jeugdhulp gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen;  
3. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tubbergen 2020 en de 

Verordening Jeugdhulp gemeente Tubbergen 2020 in te trekken. 
 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

10. Strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken Borne, Tubbergen en 
Dinkelland, onderdeel Tubbergen 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

In te stemmen met het strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken Borne, 
Tubbergen en Dinkelland, onderdeel Tubbergen. 
 



 

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

 
 

Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

11. Jaarstukken 2020 gemeente Tubbergen 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1 De jaarstukken 2020 van de gemeente Tubbergen vast te stellen.  
2 Het positieve resultaat over het jaar 2020 ten bedrage van € 1.291.000 als volgt te bestemmen:  
o Toe te voegen aan de reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar: € 477.000;  
o Toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen: € 419.000;  
o Toe te voegen aan de algemene reserve: € 395.000.  
3 Kennis te nemen van de goedkeurende controleverklaring van de accountant en de inhoud van het 
accountantsverslag bij de jaarstukken 2020.  
4 Kennis te nemen van de bijlage Factsheets sociaal domein.  
5 Kennis te nemen van de bijlage Praatplaat Samen en Gezond Tubbergen. 
 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

12. Rondvraag 
 

 De heer Weerink inzake een peiling naar de behoefte van bedrijfskavels onder de Tubbergse 
ondernemers.  
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen en zegt toe de cijfers m.b.t. het behoefteonderzoek voor 
het zomerreces te delen met de raadsleden. 
 
De heer Stevelink inzake het ontbreken van kleine erfmolens in de verordening van de provincie die ter 
inzage ligt. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
 

13. Sluiting 

 

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

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2021, 
 

De gemeenteraad van Tubbergen, 
de griffier,  de voorzitter, 
  
mr. L. Legtenberg  drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
 


