
 

 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
dinsdag 26 januari 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  
De heer L.P. Stamsnieder (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: 
De heer L.W. Oosterik (CDA)  
  
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. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Oosterik. 
 

2. Vaststellen agenda 
 

 Aan de agenda is toegevoegd: 
 
Beantwoording schriftelijke vragen: 
agendapunt 3a: appen met de gemeente Tubbergen en Dinkelland. 
agendapunt 3b: verwevenheid zorg en criminaliteit. 
 
Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 De heer Wessels (mede namens de heer Groothuis (GB/VVD) inzake schriftelijke vragen over het Glashoes. Hij 
vraagt om spoedige beantwoording van de vragen. 
 
Mevrouw Haarman inzake geplande bijeenkomst Canisius. In overleg met Canisius is besloten om de bijeenkomsten 
een maand uit te stellen gezien de huidige maatregelen. 
  
Wethouder Berning inzake de stand van zaken rondom de coronavaccinatie. De GGD gaat opschalen op het 
moment er voldoende vaccins beschikbaar komen. Dat betekent dat er in Tubbergen een lokale vaccinatielocatie 
gaat komen en kan er waarschijnlijk vanaf april in de gemeente Tubbergen gestart worden met vaccineren.  
 
Burgemeester Haverkamp inzake de vacature kinderburgemeester. Op 17 februari gaat de Kinderraad de keuze 
bekend maken wie de kinderburgemeester wordt voor het komende jaar. 
   

3a. Beantwoording Schriftelijke vragen: appen met de gemeente Tubbergen en Dinkelland 
 

 De heer J. Oude Vrielink heeft schriftelijke vragen gesteld over het appen met de gemeente Tubbergen en 
Dinkelland.  
Burgemeester Haverkamp zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken en de bevindingen schriftelijk terug te 
koppelen aan de raad  
 
De heer van de Graaf stelt een aanvullende vraag over de AVG en Whats app. 
De heer Plegt stelt een aanvullende vraag over de kosten en wat het bijdraagt. 
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vragen. 
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Mevrouw de Boer vraagt aandacht voor de fraudegevoeligheid van het medium. 
 
De heer van de Graaf geeft aan met name benieuwd te zijn naar de meerwaarde.   
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vragen. 
 

3b. Beantwoording schriftelijke vragen: verwevenheid zorg en criminaliteit 
 

 Mevrouw Haarman heeft schriftelijke vragen gesteld over verwevenheid zorg en criminaliteit.  
Wethouder Berning beantwoordt de vragen. 
 
De heer Stamsnieder stelt een aanvullende vraag over het melden van misstanden door cliënten. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
Mevrouw de Boer vraagt aandacht voor een veilige omgeving voor zorgorganisaties die misstanden bij bijvoorbeeld 
ondermijning willen melden. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 

4. Vragenuurtje 
 

 Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje. 
 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 15 december 2020 
 

 Besluit: 
De besluitenlijst wordt vastgesteld 
 

6. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken 

 
 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 
7. Vaststellen bestemmingsplan Rood voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 6, Laagseweg 74 

 

 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 
Vinckenweg 18, Voorboersweg 6, Laagseweg 74’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPRVR3LOCTUB-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.BUIBPRVR3LOCTUB-VG01 vast te stellen;  

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 4. om het 
beeldkwaliteitsplan naam als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te stellen; 

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

 
8. Uitkomsten en adviezen beleid buitengebied en tijdelijk bevriezen Rood voor Rood regeling 

 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

1. in te stemmen met de uitkomsten en adviezen uit de themabijeenkomst Beleid Buitengebied, 
namelijk: a. het beleid buitengebied draagt bij aan de doelstellingen voor het buitengebied, 
zoals die in de omgevingsvisie worden opgenomen; b. het beleid buitengebied is nog steeds 
actueel; c. in 2021 het beleid voor het buitengebied meer te vereenvoudigen, meer te 
harmoniseren en waar mogelijk samen te voegen tot één of in elk geval minder regelingen;  

2. de beleidsregel "Rood voor Rood met gesloten beurs 2014" met terugwerkende kracht per 1 
november 2020 tijdelijk te bevriezen. 

 
Woordvoerders: 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Stevelink (CDA) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
Wethouder Volmerink 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 
9. Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening 
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 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 
De bij dit besluit behorende Algemene plaatselijke verordening gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen. 
 
Woordvoerders: 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw De Boer (PvdA) 
De heer Eidhof (CDA) 
Burgemeester Haverkamp 
 
De heer Plegt dient een amendement in amendement 2021-Plegt/Haarman/De Boer/Eidhof-1. 
Het amendement wordt aangenomen. 
 
Besluit: 
Het besluit wordt geamendeerd vastgesteld: 
 
Artikel 5:32 komt te luiden als volgt: 
 
Artikel 5:32 Crossterreinen  

1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets een wedstrijd 
dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan 
wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe 
aanwezig te hebben.  

2. Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college 
kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen: 

a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;  
b. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van 

andere milieuwaarden;  
c. in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten 

of van het publiek. 
3. Het verbod is niet van toepassing: 
a. op situaties waarin wordt voorzien door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit 

omgevingsrecht, de Zondagswet of het Besluit geluidproductie sportmotoren; 
b. indien een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 is vereist. 

 

10. Deelnemen in stichting voor uitvoering Wsw 
 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 
Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit over de deelname van de gemeente Tubbergen in de, nu nog 
zo geheten en straks te hernoemen, Stichting Participatie Dinkelland voor de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening en geen wensen en bedenkingen in te dienen. 
 
Woordvoerders: 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
Wethouder Berning 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 
 

11. Rondvraag 
 

 Mevrouw Luttikhuis inzake de noodopvang van kinderen in het onderwijs voor cruciale beroepen en kwetsbare 
groepen en de samenwerking tussen IB’ ers, scholen en de gemeente.  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer A. Oude Vrielink inzake de structurele inzet van de praktijkondersteuner jeugd. Een groot deel van de 
bewoners in Tubbergen zijn aangesloten bij huisartsen buiten de gemeente, hoe hier mee om te gaan?  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en zegt toe te onderzoeken hoe het is geregeld bij de huisartsen in 
Twenterand en Hardenberg 
 
De heer Stamsnieder inzake de inschrijving en indeling van plan Hutten 2. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
 
De heer Stevelink inzake de sanering van de NAM-locatie aan de Boortorenweg en de totale ontmanteling van de 
locaties. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
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De heer Weerink inzake de opbrengsten duurzame energie n.a.v. de motie in NO Twente-verband.  
Wethouder Bekhuis zegt toe op korte termijn te delen wat de stand van zaken is. 
 
De heer Wessels inzake het onderzoek van Deloitte naar de mogelijkheden van zon op daken. 
Wethouder Bekhuis geeft aan dat de reactie binnenkort wordt toegestuurd. 
 
De heer Van de Graaf inzake de aanvraag van horecaondernemers voor een “drive through”. 
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag. 
 

12. Sluiting 
 

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

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2021, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 

de griffier,  de voorzitter, 

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


