Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op
maandag 26 april 2021
Voorzitter:
Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker

Griffier:
De heer M. de Vet (plv.)

Aanwezig zijn de leden:
Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA)
De heer W.J.G. Weerink (CDA)

Aanwezig van het college:
Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo (CDA), wethouder
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis
(Gemeentebelangen/VVD), wethouder
De heer E.J. Volmerink (CDA), wethouder
Mevrouw J.L.M. Scholten, gemeentesecretaris

De heer A.H.L. Oude Vrielink (CDA)
De heer T.G.J. Oude Steenhof (CDA)
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:
Digitale sessie

Tijd:
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 heer van de Graaf geeft aan dat hij om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen niet deelneemt aan
de beraadslaging en besluitvorming m.b.t. agendapunt 8 Businesscase en voorlopig ontwerp Glashoes.
Wethouder Bekhuis inzake de afvalstoffentarieven Twence. Bij de aandeelhoudersvergadering van Twence waarin
de tarieven zijn behandeld heeft de gemeente Tubbergen tegen het voorstel gestemd. Het voorliggende voorstel is
niet aangenomen en dat betekent dat de tarieven minder hard gaan stijgen. Zodra hierover meer bekend is zal de
wethouder de raadsleden hierover informeren.
Wethouder Bekhuis inzake een vraag van de heer Oosterik en de heer Lentferink over de noodsteun aan
ondernemers die tussen wal en schip vallen. We hebben een regeling ingesteld vanuit de coronagelden om
ondernemers te helpen. De raadsleden zijn middels raadsbrief 28 hierover geïnformeerd.
De heer Oosterik vraagt of de raadsleden hiermee nog moeten instemmen?
Wethouder Bekhuis geeft aan het onderwerp nog terugkomt voor besluitvorming.
Wethouder Berning inzake de nieuwbouw basisschool Geesteren. Deze week ontvangen de omwonenden van de
Aloysiusschool een brief waarin ze worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 25 mei a.s. Ze worden
uitgenodigd door de directie van de school, de Tof en de gemeente. De uitnodiging ziet op de
bestemmingsplanwijziging die moet plaatsvinden en de bouw van een aantal woningen.
Burgemeester Haverkamp inzake de versoepelingen m.b.t. corona: de terrassen mogen open van 12.00 -18.00 uur
en de detailhandel kan weer open zonder afspraak. Afgelopen vrijdag is een overleg georganiseerd tussen de
horecaondernemers, de afdeling veiligheid, de bedrijfsconsulent, wethouder Bekhuis en een BOA om samen met de
horecaondernemers en het bestuur van de KHN-afdeling Tubbergen te bekijken hoe dit samen uit te werken en hoe
kan iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid goed nemen. Dat heeft tot duidelijkheid geleid en waar het nog niet
duidelijk is gaan we dat nog scherpstellen. De richtlijnen v.w.b. de terrassen zijn gelijk aan vorig jaar. Het is goed om
een melding te doen en te kijken naar de veiligheid rondom de overkappingen op de terrassen.

4.

Vragenuurtje

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje.
5.

Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 maart 2021
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
Besluit
De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

7.

Liquidatieplan GR Soweco, Soweco NV, Soflex, en Perspect BV (Soweco groep)
Type vergaderstuk:
Bespreekstuk
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit om in te stemmen met het liquidatieplan GR
Soweco en haar 100% dochtervennootschappen2.
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het voorgenomen collegebesluit.
Woordvoerders:
De heer Wessels (PvdA)
Mevrouw Luttikhuis (CDA)
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
Wethouder Berning
De heer Wessels dient een amendement in: 2021-Wessels-Plegt-Van de Graaf-1
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
om het door het college voorgestelde ontwerpraadsbesluit over het Liquidatieplan GR Soweco, Soweco NV, Soflex
BV en Perspect BV (Soweco groep) 1.0, als volgt te wijzigen:
Het tweede beslispunt:
“2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het voorgenomen collegebesluit;”
komt te luiden:
“de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken:
het college op te roepen, in navolging van het in deze raad aangenomen amendement 2020-Luttikhuis-1, vooralsnog
niet met de vaststelling van het liquidatieplan in te stemmen.
Op een vraag van de heer Wessels zegt wethouder Berning toe dat indien scenario 2 en 3 uit het raadsvoorstel
bewaarheid wordt, de wethouder dan eerst terugkomt naar de raad.
De heer Wessels dient een motie in 2021-Wessels/Plegt/Luttikhuis/Van de Graaf:
draagt het college op:
-

de raad ieder kwartaal te informeren over de stand van zaken van de NUO, zowel financieel als sociaal
maatschappelijk, te beginnen met het 2e kwartaal van 2021;
daarbij als uitgangspunt voor verslag te nemen de huidige kwartaalrapportages zoals die worden
aangeleverd door Soweco NV en Soweco GR;
de raad ieder kalenderkwartaal te informeren over de financiële voortgang van het liquidatieplan van het
afgelopen kwartaal en over de prognose voor het komende kwartaal, te beginnen met kwartaal 2 van 2021

Stemming m.b.t. amendement 2021-Wessels-Plegt-Van de Graaf-1:
Fractie CDA: tegen
Fractie GB/VVD - voor
Fractie PvdA - voor
Fractie Dorpen Centraal – voor
Het amendement wordt verworpen
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel.
De fractie GB/VVD, PvdA en Dorpen Centraal zijn tegen het voorstel.
Stemming m.b.t. motie 2021-Wessels/Plegt/Luttikhuis/Van de Graaf
De motie 2021-Wessels/Plegt/Luttikhuis/Van de Graaf wordt unaniem aangenomen.
8.

Businesscase en voorlopig ontwerp Glashoes

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:
1. De businesscase voor het Glashoes vast te stellen en kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp.
2. Definitief te kiezen voor nieuwbouw van het Glashoes.
3. Het college opdracht te geven om: • De nieuwbouw van het Glashoes verder voor te bereiden en uit te
voeren. • Parallel hieraan de synergie in de exploitatie te onderzoeken, van een combinatie met het
Hotelinitiatief aan het Raadhuisplein en over het vervolg hiervan met een nieuw raadsvoorstel te komen.
4. In te stemmen met het handhaven van de subsidie aan de Stichting Bibliotheken Tubbergen voor de
periode 2022 t/m 2025 op het huidige niveau.
5. In te stemmen met de koop van het pand van Stichting Bibliotheken Tubbergen aan het Raadhuisplein, als
de stichting dit pand uiterlijk 1 januari 2024 niet verkocht heeft.
6. Het plan voor buiteninrichting, asbestsanering en tijdelijke huisvesting vast te stellen.
7. Voor realiseren van het project Glashoes een krediet beschikbaar te stellen van € 11.002.000,-.
8. Voor de dekking van dit krediet voor een bedrag van € 746.000,- een beroep te doen op de reserves
incidentele middelen. Voor het overige zijn de lasten gedekt binnen de bestaande begroting;
9. Voor de onderzoekskosten van het synergieonderzoek met het Hotelinitiatief een krediet beschikbaar
stellen van € 20.000,-.
10. Het bedrag van € 20.000,- ten laste brengen van de reserve incidentele middelen.
Woordvoerders:
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD)
Mevrouw Luttikhuis (CDA)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
De heer Wessels (PvdA)
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer J. Oude Vrielink (CDA)
De heer Oude Steenhof (CDA)
Wethouder Volmerink
Wethouder Berning
Wethouder Bekhuis
Burgemeester Haverkamp
Mevrouw Haarman dient een amendement in 2021-Haarman/Plegt/Wessels-1 :
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
om het navolgende door het college voorgestelde raadsbesluit over de businesscase en voorlopig ontwerp Glashoes
als volgt te wijzigen:
besluit:
1.
2.

3.
4.
5.

kennis te nemen van de businesscase voor het Glashoes en van het Voorlopig Ontwerp;
het college op te dragen een nader onderzoek in te stellen naar de juridische, financiële en ruimtelijke
kansen en risico’s van een gebiedsontwikkeling met Glashoes en initiatief voor een hotel, als aan de orde
gesteld in de raadscommissie van 6 april jl. Onder deze gebiedsontwikkeling wordt verstaan:
a. het gezamenlijk bouwen van het Glashoes en hotel door gemeente en particuliere opdrachtgevers, of
b. het verwerven van het Glashoes door de gemeente van particuliere opdrachtgevers;
het college op te dragen een voorstel te doen aan de raad betreffende een raadpleging van inwoners,
organisaties en ondernemers van Tubbergen, naar het draagvlak van het Glashoes;
voor het onderzoek onder 2. een krediet beschikbaar te stellen van € 20.000,-;
het bedrag van € 20.000,- ten laste brengen van de reserve incidentele middelen.

De heer Plegt vraagt om een hoofdelijke stemming.
Stemming amendement 2021-Haarman/Plegt/Wessels-1
6 stemmen voor, 12 stemmen tegen, 1 onthouding van stem. Het amendement wordt verworpen.
Stemverklaringen:
de heer Plegt ;
mevrouw Luttikhuis
Stemming oorspronkelijk raadsvoorstel
12 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 1 onthouding van stem.
Besluit:
De raad besluit conform het voorstel.
9.

Rondvraag
De heer Wessels naar aanleiding van de stemverklaring van mevrouw Luttikhuis bij agendapunt 8.
Mevrouw Haarman naar aanleiding van de besluitvorming bij agendapunt 8.

10.

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

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

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021,

De gemeenteraad van Tubbergen,
de griffier,

de voorzitter,

mr. L. Legtenberg

drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker

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

