
 

 

 
   

 
Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:    
Datum vergadering:  6 juli 2021 
Datum voorstel:  24 juni 2021 
Nummer:   3A  
Onderwerp:   Benoeming wethouder 
 
Voorgesteld raadsbesluit 

1. mevrouw T.G.M. Vloothuis, woonachtig te Oldenzaal, te benoemen tot wethouder van de gemeente 
Tubbergen (0,75 fte); 

2. ontheffing te verlenen voor de duur van een jaar van het vereiste van ingezetenschap; 
3. de bestuursopdracht als bedoeld in bijlage 1 bij het raadsvoorstel te bekrachtigen. 

 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis heeft op 5 mei jl. haar ontslag als wethouder van de gemeente 
Tubbergen ingediend. Met dit voorstel wordt in haar opvolging voorzien. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Met de benoeming van een wethouder wordt het college van Tubbergen weer gecompleteerd. Tevens 
voorziet het voorstel in een bestuursopdracht ter uitvoering van de taken van de nieuwe wethouder. 
 
Argumentatie 
 
Ad 1. Benoeming 
Op grond van de Gemeentewet geschiedt de benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds 
openvalt zo spoedig mogelijk, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen. Mevrouw 
Vloothuis is door het CDA als kandidaat-wethouder benaderd. Zij was van 2002 tot 2018 bestuurlijk actief in 
de gemeente Oldenzaal, waarvan 12 jaar als wethouder. Als onafhankelijke bestuurder zal ze voor de 
gehele raad het wethouderschap vervullen. U wordt voorgesteld haar voor de omvang van 0,75 fte als 
wethouder van de gemeente Tubbergen te benoemen. 
 
Ad 2. Ontheffing 
Mevrouw Vloothuis is ingezetene van de gemeente Oldenzaal. De raad kan voor de duur van een jaar 
ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Wettelijk kan deze termijn in bijzondere gevallen 
telkens met een periode van maximaal een jaar worden verlengd. Op 16 maart 2022 vinden verkiezingen 
voor de gemeenteraad plaats. Na de verkiezing van de leden van de raad treden de wethouders af op het 
moment dat de raad ten minste de helft van de wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn 
aangenomen. 
 
Ad. 3 Bestuursopdracht Centrumgebied en Glashoes 
Het college heeft onder voorbehoud van benoeming door uw raad, de verdeling van haar werkzaamheden 
met mevrouw Vloothuis besproken. Bij benoeming zal mevrouw Vloothuis het centrumgebied Tubbergen en 
het Glashoes in haar portefeuille krijgen. In de gesprekken tussen de beoogd wethouder en de vier fracties 
in uw raad is afgesproken een pas op de plaats te maken voor wat betreft de uitvoering van het Glashoes. 
Met dit raadsvoorstel en -besluit legt het college u een bestuursopdracht ter bekrachtiging voor, zodat 
mevrouw Vloothuis gesteund door uw raad aan haar taken invulling kan geven.   
 
In bijlage 1 treft u de bestuursopdracht centrumgebied en Glashoes. 
 
In bijlage 2 treft u ter kennisneming de beoogde portefeuilleverdeling.  
 
 
de voorzitter, 
 
 
 
drs. ing. W.A.M. Haverkamp – Wenker 

 



 

 

             

         
 
 
 
 
Raadsbesluit   
 
 
Datum:  6 juli 2021 
Nummer:  3B 
Onderwerp:  Benoeming wethouder 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van de voorzitter van 29 juni 2021, nr.3A; 
 
gelet op de artikelen 31, 35, 36a en 108 van de Gemeentewet 
 
 
BESLUIT: 

1. mevrouw T.G.M. Vloothuis, woonachtig te Oldenzaal, te benoemen tot wethouder van de gemeente 
Tubbergen (0,75 fte); 

2. ontheffing te verlenen voor de duur van een jaar van het vereiste van ingezetenschap; 
3. de bestuursopdracht als bedoeld in bijlage 1 bij het raadsvoorstel te bekrachtigen; 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2021, 
 
 
De raadsgriffier,    De voorzitter, 
     
 
 
mr. L. Legtenberg    drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
  



 

 

 
 
 

 
   

 
 
Geamendeerd Raadsbesluit   
 
 
Datum:  6 juli 2021 
Nummer:  3B 
Onderwerp:  Benoeming wethouder 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van de voorzitter van 29 juni 2021, nr.3A; 
 
gelet op de artikelen 31, 35, 36a en 108 van de Gemeentewet 
 
 
BESLUIT: 

1. mevrouw T.G.M. Vloothuis, woonachtig te Oldenzaal, te benoemen tot wethouder van de gemeente 
Tubbergen (0,75 fte); 

2. ontheffing te verlenen voor de duur van een jaar van het vereiste van ingezetenschap; 
3. “de bestuursopdracht als bedoeld in bijlage 1 bij het raadsvoorstel als volgt te wijzigen en te 

bekrachtigen”, waarbij de doorgehaalde passages worden verwijderd en de cursieve passages 
worden ingevoegd: 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2021, 
 
 
De raadsgriffier,    De voorzitter, 

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

 



 

 

Bijlage 1. Tekst zoals die luidt na het aannemen van het amendement: 
 
Bestuursopdracht Centrumgebied en Glashoes 
 
Op 6 juli wordt uw raad voorgesteld mevrouw Vloothuis te benoemen als wethouder van de gemeente 
Tubbergen. Met haar benoeming wordt in de opvolging voorzien van mevrouw Bekhuis-Groothuis.  
 
Het uiteenvallen van de coalitie en het ontslag van mevrouw Bekhuis volgde op de vaststelling van de 
businesscase en het voorlopig ontwerp over de bouw van het Glashoes. De Tubbergse samenleving is gebaat 
bij een stabiele politiek. Als onafhankelijk bestuurder zal mevrouw Vloothuis het wethouderschap vervullen. 
Naast economie, cultuur en financiën zal zij als projectwethouder het centrumgebied Tubbergen en het 
Glashoes in haar portefeuille hebben. Wij verwachten dat zij vanuit haar onafhankelijkheid en bestuurlijke 
ervaring een grote rol van betekenis kan hebben. 
 
In de gesprekken tussen de beoogd wethouder en de vier fracties is afgesproken over het maken van een 
pas op de plaats te maken met de uitvoering van het Glashoes en daarmee recht te doen aan de 
maatschappelijke en politieke situatie. Wij vragen u dit te bekrachtigen met deze bestuursopdracht. Hierbij 
gaan wij er vanuit dat u de ruimte geeft om aan deze pas op de plaats uitvoering te geven. 
 
We zien de bouw van het Glashoes en de dienstverlening aan onze inwoners als een belangrijk onderdeel 
van het kerngebied Tubbergen. De visie, met doelen en uitgangspunten voor deze gebiedsontwikkeling, 
moet gedragen worden door de inwoners van Tubbergen. Het gebied moet een sterk economische en 
maatschappelijke kern worden, waarbij ontmoeting, dienstverlening en gastvrijheid centraal staan. De pas op 
de plaats ziet op een heroverweging van de gebiedsontwikkeling in het licht van deze visie, doelen, 
uitgangspunten en draagvlak. Daarbij staat iedere uitkomst open en wordt deze aan de raad ter 
besluitvorming voorgelegd.  

 
 
Behoort bij het besluit van 6 juli 2021, nummer 3B 
 

 
 
De raadsgriffier 
mr. L. Legtenberg 

 
 
 

 
  



 

 

Bijlage 2. 
 
Voorlopige portefeuilleverdeling college van B&W Tubbergen, onder voorbehoud van benoeming van Trees 
Vloothuis op 6 juli ’21. 
 
Portefeuille burgemeester Wilmien Haverkamp-Wenker 
  
Programma Dichtbij en betrokken 
Meedoen 
• Bestuurlijke vernieuwing 
Dienstverlening 
• Visie 
• Kwaliteit dienstverlening 
Communicatie 
• Visie 
• Public Relations 
• Communicatie 
Bestuur 
• Samenwerking met de gemeente Dinkelland 
    - Bedrijfsvoering en doorontwikkeling Noaberkracht 
• Regionale bestuurlijke samenwerking (Regio Twente) 
• Internationale betrekkingen 
 
Programma Veilig thuis 
Openbare orde en veiligheid 
• Alcohol en drugs 
• Huiselijk geweld 
• Criminaliteit en ondermijning 
• Veiligheid bij evenementen 
• Vernielingen en overlast 
• Brandweer / politie / ambulance 
Handhaving 
• Toezicht en handhaving omgevingsvergunningen 
• Handhaving milieu 
• Handhaving openbare ruimte 
 
Programma Mijn Dorp 2030 
Intern MijnDorp2030 
• Gemeenteraad 
• Buurtmannen en –vrouwen 
Extern MijnDorp2030 
• Proces en uitgangspunten 
• Communicatie en profilering 
• Glasrijk Tubbergen 
 
 
Portefeuille wethouder Erik Volmerink 
(eerste locoburgemeester) 
 
Programma bereikbaar en aantrekkelijk 
Bereikbaarheid 
• Verkeer en parkeren 
• Beheer en onderhoud wegen, straten, pleinen 
• Openbaar vervoer 
• Ontwikkeling en revitalisering bedrijventerreinen 
Landelijk Gebied  
• Omgevingsvisie en omgevingswet 
• Agrarische zaken 
• Groenbeheer en onderhoud landschap 
• Beheer speelplaatsen 
• Natuurbescherming 
• Natuureducatie 
• Bodem en ondergrond 



 

 

• Water 
• Riolering en waterzuivering 
 
Programma Duurzaam leven 
Ruimte en Wonen 
• Ruimtelijke ordening 
• Nieuwe ruimtelijke initiatieven 
• Bestemmingsplannen 
• Omgevingsvergunningen 
    - Dienstverlening WABO 
• Woningbouw en volkshuisvesting 
• Prestatieafspraken woningcorporaties 
• Welstand 
• Grondzaken en grondbedrijf 
• Klimaat- en energiebeleid 
• Circulaire economie 
• Afvalbeleid 
 
Programma Mijn Dorp 2030 
Kernwethouder (Mijn Dorp 2030 en maatschappelijk vastgoed) 
 

 Langeveen  

 Manderveen 

 Harbrinkhoek/Mariaparochie 

 Fleringen 
 

Overig 
• Boerenopstand 
 
 
Portefeuille wethouder Hilde Berning-Everlo 
(tweede locoburgemeester) 
 
Programma Samen redzaam, gezond meedoen 
Zelfredzaamheid en zorg 
• Zorg 
• Welzijn 
• WMO 
• Jeugdzorg 
• Integratie 
• Publieke gezondheid (GGD) 
• Toegankelijkheid 
• Werk en Inkomen 
• Minimabeleid 
• Schuldhulpverlening 
Sport en Bewegen 
• Sport 
• Verenigingsklimaat 
• Buurtsportcoaches 
• Sportvoorzieningen (binnen- en buitensportaccommodaties) 
 
Programma Leren en Talent 
Leren 
• Onderwijs 
• Onderwijshuisvesting 
• Integrale Kindcentra 
• Peuterspeelzalen 
• Kinderopvang 
• Jeugd en jongerenwerk 
• Schoolmaatschappelijk Werk 
• Centrum voor jeugd en gezin 
• Openbaar bibliotheekwerk 

 



 

 

Programma Werk aan de winkel 
• Arbeidsparticipatie  
• Werkgelegenheidsbevordering 
• Verbinding Onderwijs – Ondernemers 
• Participatiewet incl. re-integratie 
• Werkgeversbenadering 
• Soweco (sociale werkvoorziening) 

 
Programma Mijn Dorp 2030 
Kernwethouder (Mijn Dorp 2030 en maatschappelijk vastgoed) 

 Geesteren 

 Albergen 

 Reutum 

 Vasse 
 
 
Portefeuille wethouder Trees Vloothuis  
(derde locoburgemeester) 
 
Programma Dichtbij en betrokken 
Vertegenwoordiging aandeelhouderschappen 
 
Cooperaties en Vennootschappen 

 Cogas 

 Rova 

 Twence 

 Wadinko 

 Enexis/Veggan 

 BNG 
 
Programma Werk aan de winkel 
Ondernemen 
• Economische zaken en ondernemersklimaat 
• Vrijetijdseconomie 
• Detailhandel en warenmarkten 
• Horeca 
• Projectwethouder centrumgebied Tubbergen en het Glashoes. 
 
Kunst en Cultuur 
• Muziek 
• Cultuureducatie 
• Cultuurprofiel (samenwerking culturele organisaties) 
• Cultureel erfgoed monumenten 
• Evenementen (o.a. CSI Geesteren) 
 
Programma Begroting in balans 
Financiën 
• Financieel beleid 
• Financieel beheer 
    - Lokale heffingen 
    - Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
    - Financiering 

- Belastingen 
 
Programma Mijn Dorp 2030 
Kernwethouder (Mijn Dorp 2030 en maatschappelijk vastgoed) 

 Tubbergen 
 
 
 
 
 


