
 
 
 
AMENDEMENT VAN  raadslid  Haarman 
    Plegt 
 
Ontvangen: 6 juli 2021   
 
Amendement: 2021-Haarman/Plegt-1 
 
Onderwerp: bestuursopdracht Centrumgebied en Glashoes     
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 6 juli 2021; 
 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
om het door het college voorgestelde ontwerpraadsbesluit over de bestuursopdracht ten aanzien van 
het Centrumgebied en het Glashoes, als volgt te wijzigen: 
 
- Het derde beslispunt: 

 
3. “de bestuursopdracht als bedoeld in bijlage 1 bij het raadsvoorstel te bekrachtigen;” 

 
komt te luiden: 
 

3. “de bestuursopdracht als bedoeld in bijlage 1 bij het raadsvoorstel als volgt te wijzigen en 
te bekrachtigen”, waarbij de doorgehaalde passages worden verwijderd en de cursieve 
passages worden ingevoegd: 

 
Bestuursopdracht Centrumgebied en Glashoes 
 
Op 6 juli wordt uw raad voorgesteld mevrouw Vloothuis te benoemen als wethouder van de gemeente 
Tubbergen. Met haar benoeming wordt in de opvolging voorzien van mevrouw Bekhuis-Groothuis.  
 
Het uiteenvallen van de coalitie en het ontslag van mevrouw Bekhuis volgde op de vaststelling van de 
businesscase en het voorlopig ontwerp over de bouw van het Glashoes. De Tubbergse samenleving is 
gebaat bij een stabiele politiek. Als onafhankelijk bestuurder zal mevrouw Vloothuis het wethouderschap 
vervullen. Naast economie, cultuur en financiën zal zij als projectwethouder het centrumgebied 
Tubbergen en het Glashoes in haar portefeuille hebben. Wij verwachten dat zij vanuit haar 
onafhankelijkheid en bestuurlijke ervaring een grote rol van betekenis kan hebben. 
 
In de gesprekken tussen de beoogd wethouder en de vier fracties is afgesproken over het maken van 
een pas op de plaats te maken met de uitvoering van het Glashoes en daarmee recht te doen aan de 
maatschappelijke en politieke situatie. Wij vragen u dit te bekrachtigen met deze bestuursopdracht. 
Hierbij gaan wij er vanuit dat u de ruimte geeft om aan deze pas op de plaats uitvoering te geven. 
 
We zien de bouw van het Glashoes en de dienstverlening aan onze inwoners als een belangrijk 
onderdeel van het kerngebied Tubbergen. De visie, met doelen en uitgangspunten voor deze 
gebiedsontwikkeling, moet gedragen worden door de inwoners van Tubbergen. Het gebied moet een 
sterk economische en maatschappelijke kern worden, waarbij ontmoeting, dienstverlening en 
gastvrijheid centraal staan. De pas op de plaats ziet op een heroverweging van de 
gebiedsontwikkeling in het licht van deze visie, doelen, uitgangspunten en draagvlak. Daarbij staat 
iedere uitkomst open en wordt deze aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.  

 
 



 
 
 

 
Toelichting: 
Kandidaat-wethouder mevrouw Vloothuis heeft in een gesprek met de fracties aangegeven haar 
benoeming onafhankelijk van de Tubbergse partijen te willen invullen. Daarbij heeft zij toegelicht een 
pas op de plaats te willen maken ten aanzien van de uitvoering van het Glashoes. Wij steunen deze 
pas op de plaats, maar vinden dat de woorden “gesproken over” (derde alinea) recht doen aan de 
aard van de gesprekken.   
 
Wij onderstrepen dat de dienstverlening aan onze inwoners een belangrijk onderdeel van het 
kerngebied Tubbergen moet zijn. Ook onderstrepen wij dat de visie, met doelen en uitgangspunten 
voor de gebiedsontwikkeling in het centrum van Tubbergen, gedragen moet worden door de inwoners. 
De pas op de plaats ziet dan ook op een heroverweging van de gebiedsontwikkeling in het licht van 
het voorgaande. Deze heroverweging moet iedere uitkomst open laten, waaronder ook de bouw van 
het Glashoes of het niet doorgaan daarvan. Het doet recht aan de positie van de raad om uiteindelijk 
een besluit te nemen.  
 
Ondertekening en naam: 
 
Gemeentebelangen VVD, Dorpen Centraal, 
N.A. Haarman   A.H.B. Plegt 
  
 
Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm 
geschikt om daarin direct te worden opgenomen. 
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om 
direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft. 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk 
bij de voorzitter van de raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige 
karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.  


