
 

 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
dinsdag 16 februari 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)  
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:  
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 
 

 Aan de agenda is toegevoegd: 
 
Agendapunt 12: beantwoording schriftelijke vragen inzake Glashoes/Hotel. 
 
Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Mevrouw Haarman inzake het fractievoorzitterschap Gemeentebelangen/VVD. De heer Van de Graaf heeft 
aangegeven wegens drukke werkzaamheden het fractievoorzitterschap niet meer te kunnen invullen. Vanaf heden is 
mevrouw Haarman unaniem door de fractie GB/VVD voorgedragen als de nieuwe fractievoorzitter van de fractie 
GB/VVD. 
 
De heer Stevelink n.a.v. het presidium Twenteraad m.b.t. de huisvesting, ondersteuning en toekomst van de 
Twenteraad binnen de transitie van de regio Twente. 
Burgemeester Haverkamp merkt op dat zij zich heeft aangemeld voor de bestuurlijke werkgroep waar het gaat om de 
betrokkenheid van de raadsleden rondom de transitie van de regio Twente. De bestuurlijke werkgroep heeft 
inmiddels een gesprek gevoerd met het Twenteraad-presidium over de kaders. Op 17 februari wordt e.e.a. 
besproken in de bestuurlijke werkgroep voordat er een advies naar het Algemeen Bestuur gaat.  
  
Burgemeester Haverkamp inzake:  

 De ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

 Alternatieve carnavalsoptocht in Geesteren en het afgeven van een noodbevel op 14 februari jl. 

 VNG-ledenvergadering van 12 februari 2021: tijdens de vergadering lag een resolutie voor waarmee de 
gemeenten meer financiële ruimte zullen krijgen vanuit het Rijk. De resolutie is door alle gemeenten 
onderschreven. Dit betekent dat de VNG een sterke positie heeft richting het Rijk om ervoor te zorgen dat 
gemeenten voldoende financiële middelen ontvangen om de taken goed uit te kunnen voeren.  

 
Wethouder Bekhuis inzake de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds. Voor de gemeente 
Tubbergen betekent dit een nadelig effect van €12, -- per inwoner. Dat komt overeen met een lagere algemene 
uitkering vanaf 2023 á €250.000, --. In de begroting is gerekend met een nadeel van €25, -- per inwoner. Dit zou 
betekenen dat het nadeel € 13, -- minder slecht uitvalt dan begroot. 
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De heer Oosterik merkt op dat dit zorgwekkend is want het geeft nog steeds een negatief effect. De fractie CDA zegt 
toe een signaal af te geven hierin richting de landelijke politiek. 
 
Wethouder Volmerink: 

 De woonvisie staat gepland voor behandeling in de raadsvergadering van maart/april, dit gaat 
waarschijnlijk met één of twee maanden opschuiven door een juridische check en met de samenhang 
tussen de Twentse woonagenda in relatie tot de provinciale woonagenda. 

 PIP Springendal: GS heeft het plan goedgekeurd maar de terinzagelegging van het plan is uitgesteld. 
Voorafgaand aan de terinzagelegging dienen eerst nog gesprekken met grondeigenaren plaats te vinden. 
De behandeling van het raadsvoorstel in de raad wordt hiermee ook uitgesteld. 

 
Wethouder Berning inzake: 

 Brief deltaplan jeugd. Dit onderwerp komt bij agendapunt 4 aan de orde. De heer J. Oude Vrielink heeft op 
een eerder moment ook vragen gesteld m.b.t. corona en de impact op de jeugd. Deze vragen worden 
tevens bij agendapunt 4 beantwoord. 

 Voedselbank: de aanvragen nemen toe. Hier is aandacht voor en er wordt gekeken of deze inwoners ook 
op andere gebieden geholpen kunnen worden. 

 Participatiewet: de instroom en uitstroom blijft stabiel. Aantal WW-uitkeringen blijft ook stabiel; 

 Vaccinatielocaties: de gemeente is actief in gesprek met de GGD om ervoor te zorgen dat binnen 
bereikbare afstand de inwoners van Tubbergen gevaccineerd kunnen worden. 

 In Twente vindt onderzoek plaats naar de coronatesten. De testen worden nader onderzocht op welke 
coronavariant het betreft, binnenkort volgt hier meer helderheid hierover. 

   

4. Vragenuurtje 
 

 Voor het vragenuurtje zijn vragen ingediend: 
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD) – Deltaplan jeugd. 
 
Onderwerp: 
Deltaplan jeugd 
 
Mevrouw Haarman stelt vragen over het Deltaplan jeugd. 
Wethouder Berning beantwoordt de vragen.  
 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 januari 2021 
 

 Besluit: 
De besluitenlijst wordt vastgesteld 
 

6. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken 

 
 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 
7. Vaststellen bestemmingsplan Schuur voor Schuur Stroveldsweg 5, Agelerweg 32a en Witteveensweg 11 

 

 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 'Schuur voor Schuur 
Stroveldsweg 5, Agelerweg 32a & Witteveensweg 11' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPAGELERWEG32a-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd 
vast te stellen;  

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPAGELERWEG32a-VG01 vast te stellen;  

3. 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. Vaststellen bestemmingsplan Witteveensweg 24-24a, Wittenveensweg 25 en Vasserdijk 70 

 

 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, 
Witteveensweg 24-24a, Witteveensweg 25 en Vasserdijk 70" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPWITTEVEENSWEG-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.BUIBPWITTEVEENSWEG-VG01 vast te stellen;  
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3. om het beeldkwaliteitsplan "Rood voor Rood" als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a 
Woningwet vast te stellen. 

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

 
9. Vaststellen bestemmingsplan Hutten 2 

 

 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 ‘Hutten 2’ met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.GEEBPHUTTEN2-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd vast te stellen;  

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode 
NL.IMRO.0183.GEEBPHUTTEN2-VG01 vast te stellen;  

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;  
4. het beeldkwaliteitsplan "Hutten 2" als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet vast te 

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

10. Nieuw bankreglement voor Stadsbank Oost Nederland 
 

 Type vergaderstuk: 
Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. Het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 in te trekken.  
2. Het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2020 vast te stellen. 

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

11. Beslistermijn op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
 

 Type vergaderstuk: 
Hamerstuk 
 
Voorstel: 
Vast te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Tubbergen 2021. 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel 
 

12. Beantwoording schriftelijke vragen inzake Glashoes/Hotel 
 

 De heer Wessels en de heer Groothuis hebben schriftelijke vragen ingediend met als onderwerp Glashoes/Hotel.  
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen. 
In het presidium wordt besproken of de initiatiefnemers van het hotelinitiatief uitgenodigd worden om de plannen in 
de raad te presenteren. 
 
Woordvoerders:  
De heer Wessels (PvdA) 
de heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
Wethouder Volmerink 
 

13. Rondvraag 
 

 De heer Oude Steenhof inzake het persbericht dat de gemeente Twenterand uit de afvalverwerker Twence wil 
stappen vanwege te weinig aandacht voor een circulaire economie en veroudering van de afvalscheidingsinstallatie. 
Hij vraagt of de gemeente Tubbergen dit standpunt deelt en zijn er risico’s door forse investeringen in de toekomst. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag en zegt toe informatie m.b.t. de verouderde installaties van Twence en het 
investeringsplan toe te sturen. 
 
De heer Stevelink inzake het proces besluitvorming RES 1.0 door de initiatiefgroep RES Twente: 

 Welke rol heeft de raad m.b.t. de besluitvorming RES 1.0 in mei/ juni a.s.  

 Wat is de status van het bod verdrag RES 1.0 als deze als niet-definitief wordt omschreven.  
Daarnaast spreekt de heer Stevelink zijn zorgen uit m.b.t. de communicatie/participatie naar de inwoners om 
draagvlak te creëren.  
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Mevrouw Reinerink heeft een aanvullende opmerking m.b.t. de bijeenkomst op 11 februari jl.: beslissers op weg naar 
RES Twente 1.0. 
De heer Plegt vraagt of er een regionale RES komt of heeft de gemeenteraad Tubbergen ook een eigen bod.  
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vragen.  
 
Mevrouw De Boer inzake het data-lek bij de gemeente Hof van Twente en de risico’s binnen de gemeente 
Tubbergen. 
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag. 
 
De heer Eidhof vraagt het college om de gladheidbestrijders binnen de gemeente Tubbergen hun dank over te 
brengen voor de werkzaamheden in de afgelopen week rondom de gladheidbestrijding. 
Wethouder Volmerink zegt toe dit signaal mede namens de raad over te brengen. 
 
De heer Van de Graaf inzake de kosten van een “vechtscheiding” voor de gemeente en een mogelijke eigen bijdrage 
van de ouders.  
Wethouder Berning zegt toe de raadsleden te informeren op het moment er nieuwe informatie is m.b.t. dit onderwerp  
 
Mevrouw Haarman vraagt naar de mogelijkheid van een “drive through” om te stemmen bij de verkiezingen van  
17 maart a.s.  
Burgemeester Haverkamp zegt toe deze mogelijkheid verder te laten uitwerken en daar waar mogelijk te 
organiseren. 
 

14. Sluiting 
 

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

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

de griffier,  de voorzitter, 

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


