
 

 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
dinsdag 25 mei 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) 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)  
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 H. Wessels (PvdA)  
De heer A.H.B. Plegt (Dorpen Centraal)  
  
Afwezig zijn de leden:  Afwezig van het college: 

  
Plaats: Tijd:  

Digitale sessie 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 
 

 De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 De voorzitter staat stil bij het feit dat het vanavond de laatste raadsvergadering is van wethouder 
Bekhuis. Ze bedankt haar namens de raad voor haar inzet voor de gemeente en overhandigt haar een 
cadeau en een bos bloemen. 
 

4. Vragenuurtje 
 

 Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje. 
 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 20 april 2021 
 

 De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

6. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 april 2021 
 

 De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

7. Vaststellen lijst ingekomen stukken 
 

 De heer Oude Vrielink inzake raadsbrief 33 beantwoording schriftelijke vragen betaalbare 
starterswoningen. De vraag van de heer Oude Vrielink is gericht op de mogelijkheid om onder strikte 
voorwaarden een bepaald percentage van het aantal kavels te reserveren voor mensen die sociaal of 



 

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

 
 

economisch gebonden zijn aan de gemeente Tubbergen zoals nu in o.a. in Rijssen- Holten al wordt 
gedaan. Ziet de wethouder hiervoor in de gemeente Tubbergen ook mogelijkheden. 
Wethouder Volmerink geeft aan dat dit wettelijk niet mogelijk is.  
 
De heer Oude Vrielink vraagt waarom het in andere gemeenten wel mogelijk is en in Tubbergen niet.  
Wethouder Volmerink zegt toe hierop terug te komen 
 
Besluit: 

De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.  
 

8. Bestemmingsplan Buitengebied 16-16a Albergen en Veeneggeweg 24 Geesteren 
 

 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, Gravendijk 16-16a Albergen en Veeneggeweg 24 Geesteren' met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPGRAV16VEEN24-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.BUIBPGRAV16VEEN24-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. 

 

9. Jaarstukken 2020 Noaberkracht 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de Ontwerp jaarstukken 2020 Noaberkracht. 
2. Op deze Ontwerp jaarstukken 2020 Noaberkracht geen zienswijze in te dienen 

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

 

10. Ontwerpbegroting 2022 Noaberkracht 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht. 

2. Op deze ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen.  
 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

11. Wensen en bedenkingen begrotingen Verbonden Partijen 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2022 (inclusief de voorlopige jaarrekeningen 2020) van de 
gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Twente, Stadsbank Oost Nederland, Veiligheidsregio 
Twente, Regio Twente en Openbaar Lichaam Crematorium Twente, en: 

A. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Twente geen zienswijze in te 
dienen; 

B. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Stadsbank Oost Nederland geen zienswijze in te 
dienen; 

C. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Twente geen zienswijze in te dienen; 
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D. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Regio Twente als zienswijze in te dienen, dat de 
begrotingswijziging waarmee de vastgestelde begroting 2022 van de Regio Twente wordt 
omgevormd tot de begroting 2022 van de GR Gezondheid voor zienswijzen aan de 
gemeenteraden moet worden voorgelegd; 

E. om op de ontwerpbegroting 2022 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente geen 
zienswijze in te dienen. 

 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

12. Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Regeling Recreatieschap Twente 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1. toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de oprichting van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente, overeenkomstig de bij dit besluit 
gevoegde regeling (bijlage 1), waarbij aan artikel 5 een lid wordt toegevoegd, waarin bepaald 
wordt dat alleen in unanimiteit nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd; 

2. toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Regeling 
Regio Twente in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid, overeenkomstig de bij dit 
besluit gevoegde regeling (bijlage 2), waarbij aan artikel 4 lid 3 en lid 4 wordt toegevoegd dat 
voor het verlenen van diensten en gastheerschappen unanimiteit is vereist. 

 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

13. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen en de 
Verordening leerlingenvervoer 2018 in te trekken; 

2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen en de reactie 
daarop. 

 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

14. Rondvraag 
 

 De heer Plegt inzake de onrust in de gemeenteraad Almelo omtrent Soweco/NUO of dit mogelijk ook 
gevolgen heeft voor de gemeente Tubbergen 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Plegt vraagt: mocht de gemeente Almelo besluiten om niet op te richten is de gemeente 
Tubbergen hierop dan voorbereid 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Stamsnieder vraag of de gemeente de “gouden brief” heeft ontvangen met informatie over de 
verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. En vraagt of het niet verstandig is om 
in de gemeente Tubbergen nu een nulmeting te laten plaatsvinden om te bekijken waar staan we nu en 
waar moeten we nog naar toewerken in de toekomst. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en zegt toe de vragen uit te zetten binnen de organisatie.  
 
De heer Lentferink stelt een aanvullende vraag m.b.t. het boekwerk dat door commissielid Booijink is 
overlegd m.b.t. dit onderwerp. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Stevelink inzake de volledige vervanging van de rioolwaterzuivering in Tubbergen. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen en zegt toe om aan het Waterschap voor te leggen dat ze 
de buren mee moeten nemen bij de communicatie t.a.v. het nieuwe stelsel of in de planvorming. 
 
De heer Eidhof inzake de bereklauw langs het kanaal Almelo-Nordhorn. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen. 
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Mevrouw Haarman inzake de gedupeerden van de toeslagenaffaire in Tubbergen. 
Wethouder Berning beantwoordt de vragen. 
 
De heer Lentferink inzake een bericht in de pers over een honden uitlaatplek 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
 

15. Sluiting 

 

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

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2021, 
 

De gemeenteraad van Tubbergen, 
de griffier,  de voorzitter, 

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


