
 

 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
woensdag 3 november 2021 
 

Voorzitter (wnd.): 

Mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

Griffier (plv.) vanaf agendapunt 2): 

Mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-Ter Haar 
Mevrouw G.M.M. Schreijer (agendapunt 1)  

  
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 A.H.L. Oude Vrielink (CDA) De heer E.J. Volmerink (CDA), wethouder 

De heer T.G.J. Oude Steenhof (CDA) Mevrouw T.G.M. Vloothuis, wethouder  
De heer A.H.M. Eidhof (CDA) Mevrouw J.L.M. Scholten, gemeentesecretaris 
De heer H.J. Stevelink (CDA)  
De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA)  
De heer J.J.W. Oude Geerdink (CDA)  
De heer L.W. Oosterik (CDA)  
De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  
Mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten (CDA)  
De heer W.J.G. Weerink (CDA)  
De heer G.J.H. Weersink (CDA)  
De heer G.M.J. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis (GB/VVD)   

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

 

De heer J.E.F. Harmelink (PvdA)  

Mevrouw L. Ritzen (PvdA)   

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

1.a  Benoeming plaatsvervangend griffier 
 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar, geboren te Almelo op 3 mei 1970, per direct te benoemen als 
eerste plaatsvervangend raadsgriffier. 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

2. Beëdiging commissielid  
 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

Wij stellen uw raad voor te besluiten het volgende commissielid te benoemen voor de raadscommissie 
van de gemeente Tubbergen: De heer H.A.M. Kolk wonende te Albergen; en hem te beëdigen in de 
raadsvergadering van 3 november 2021 van de gemeente Tubbergen. 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 
De heer Kolk legt de eed af. 



 

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

 
 

3. Vaststellen agenda 
 

 De agenda wordt conform vastgesteld 

 

4. Mededelingen 
 

 De heer Stevelink inzake het Twenteraad presidium. 
Het Twenteraad presidium valt niet meer onder de Regio Twente maar onder de 14 gemeenten. Één 
van de gemeenten wordt “gastgemeente” voor het Presidium van de Twenteraad, de Twenteraad en het 
overleg van de Twentse griffiers. In februari volgt een raadsvoorstel over de nieuwe invulling van de 
Twenteraad. 
 

4a. Schriftelijke vragen: Sociale binding kopers kavel of woning gemeente Tubbergen 
 

 De heer J. Oude Vrielink heeft schriftelijke vragen gesteld t.a.v. de sociale binding kopers kavel of 
woning gemeente Tubbergen. 
 
Vragen: 

1. In hoeverre is sprake van (rand)stedelingen die naar de gemeente Tubbergen trekken? 
2. Hecht het college ook waarde aan de sociale binding van kopers van nieuwe woningen in de 

gemeente Tubbergen?  
3. Welke maatregelen treft het college om inwoners van Tubbergen te behouden in de gemeente 

Tubbergen bij kavel- of huizenverkoop?  
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen. 
 
De heer Oude Steenhof stelt een aanvullende vraag of de Waddeneilanden een uitzonderingspositie 
hebben t.a.v. de sociale binding. Wethouder Volmerink zegt toe uit te zoeken of eilandbewoners andere 
rechten hebben en komt hierop terug. 
 

5. Schriftelijke vragen 

 

 Er zijn geen vragen voor het vragenuurtje ingediend. 
 

6. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 14 september 2021 
 

 Besluit: 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 

7. Vaststellen lijst ingekomen stukken 
 

 Besluit: 
De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.  

 

8. Bestemmingsplan Buitengebied, Middenmaatsweg 2 Haarle 
 

 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, Middenmaatsweg 2 Haarle' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPMIDDENMTSWEG2-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd vast te stellen; 

2. 2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPMIDDENMTSWEG2-VG01 vast te stellen; 

3. 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. Bestemmingsplan Buitengebied, Geesterseveldweg 5 Geesteren 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 



 

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

 
 

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 
‘Buitengebied, Geesterseveldweg 5 Geesteren’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPGEESTERSEW5-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast 
te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPGEESTERSEW5-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. 

 

10. Meerjaren Onderhoudsplan Gemeentelijke Gebouwen Tubbergen 2022-2026 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1. De nota "Onderhoud gemeentelijke gebouwen, deel 1 (Algemeen) en deel 2 (Beleidskader 
gemeente Tubbergen) vast te stellen;" 

2. Het Meerjaren Onderhoudsplan inclusief het bijbehorende financierings- en dekkingsplan met 
daarbij de actuele dotatie van € 133.066 vast te stellen; 

3. De verhoogde dotatie à € € 12.213 te dekken uit de stelpost prijscompensatie en dit te betrekken 
bij het opstellen van de begroting 2022. 

 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

11. Instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1. Een grondcomplex De Scholt 3 in te stellen en de bijbehorende grondexploitatie vast te stellen; 
2. Een grondcomplex De Wirnte 2 in te stellen en de bijbehorende grondexploitatie vast te 

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

 

12. Kadernotitie Openbaar Lichaam Crematoria Twente 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van de "Kadernotitie deelname gemeenschappelijke regeling OLCT" 
2. Kennis te nemen van het "Afwegingskader voor gemeenten" 
3. De in dit raadsvoorstel geformuleerde bestuurlijke reactie bij het Algemeen Bestuur van het 

OLCT in 
 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 

13. Tweede Programmajournaal 2021 Gemeente Tubbergen 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1. Wij stellen uw raad voor om het tweede programmajournaal over 2021 van de gemeente 
Tubbergen vast te stellen en; 

2. Een bedrag van € 298.000 te onttrekken aan de stelpost Corona en toe te voegen aan de reserve 
incidenteel beschikbare algemene middelen 

3. Het voordelige saldo van dit tweede programmajournaal 2021 van € 1.945.000 te storten in de 
algemene reserve 

 



 

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. 

 

14. Gewijzigde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel 

1. De Gewijzigde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021 vast te 
stellen 

2. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021 in te trekken. 
 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 
 

15. Bestemmingsplan Huyerenseweg 21, Zenderseweg ong. en Uelserweg ong. 
 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
 
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 
"Huyerenseweg 21, Zenderseweg ong. en Uelserweg ong." met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPHUY21ZENDUELS-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
gewijzigd vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPHUY21ZENDUELS-VG01 vast te stellen; 

3. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de zienswijzenota; 
4. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
5. het beeldkwaliteitsplan "Huyerenseweg 21" voor de Huyerenseweg 21 Geesteren als bedoeld als 

welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet vast te stellen; 
6. het beeldkwaliteitsplan "Rood voor Rood" voor de Zenderseweg ong. Albergen als bedoeld als  
 
Woordvoerders: 

De heer Stevelink (CDA) 
De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Harmelink (PvdA) 
Wethouder Volmerink 
 
Besluit 
De raad besluit gemotiveerd het voorstel voor nader advies terug in handen van het college te 
stellen.  
 

16. Versterken breedtesport en positieve gezondheid in Tubbergen 
 

 De voorzitter deelt mee dat mevrouw Haarman heeft aangegeven niet deel te nemen aan de 
beraadslagingen en de stemming vanwege werkrelaties. 
 
Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
 
Voorstel 

1. Euro 15.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van beachcourts in Tubbergen. 
2. De middelen beschikbaar te stellen uit de Reserve Incidentele Beschikbare Middelen (RIBAM). 
 
Woordvoerders: 

De heer Stamsnieder (CDA) 
Mevrouw Bekhuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
Wethouder Berning 
 
Besluit 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 
 

17. Tweede wijziging Verordening op de raadscommissie Tubbergen (vereisten lidmaatschap) 



 

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

 
 

 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
 
Voorstel 

De raad wordt voorgesteld de tweede wijziging van de Verordening op de raadscommissie Tubbergen 
vast te stellen. 
 
Woordvoerders: 

De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
De heer Harmelink (PvdA) 
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD) 
 
De heer Plegt vraagt om een hoofdelijke stemming.  
 
Besluit 

Het voorstel wordt verworpen met 5 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
 

17.a Motie besluitvorming Centrumberaad 
 

 Motie nr. 2021-Haarman/Plegt/Harmelink-1 
 
spreekt uit dat: 

 

 de centrumvisie een complex onderwerp -met veel betrokken belangen- betreft; 

 besluitvorming over de centrumvisie meer tijd behoeft en aan de nieuwe raad moet worden 
gelaten; 

 
Woordvoerders: 

Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
De heer Harmelink (PvdA) 
De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
De heer Oosterik (CDA) 
Wethouder Vloothuis 
 
Besluit 

De motie wordt aangehouden. 
 

18. Rondvraag 
 

 De heer Oude Geerdink inzake de aangescherpte maatregelen m.b.t. corona bij de sportverenigingen. 
Is er contact geweest met de sportverenigingen en hoe gaat het met de handhaving? 
Wethouder Berning 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 16 november 2021, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de griffier (plv),  de waarnemend voorzitter , 
 
 
 
 
H.J.M.J. van Limbeek-Ter Haar  J.H.M. Hermans-Vloedbeld 
 
 


