
 

 

 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
Dinsdag 15 februari 2022 
 

Voorzitter: 

Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker 

Griffier  

Mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar 
 

Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA) De heer E.J. Volmerink, wethouder 
De heer A.H.M. Eidhof (CDA) Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 

De heer L.W. Oosterik (CDA) Mevrouw T.G.M. Vloothuis, wethouder 

De heer J.J.W. Oude Geerdink (CDA) Mevrouw J.L.M. Scholten, gemeentesecretaris 
De heer T.G.J. Oude Steenhof (CDA)  
De heer A.H.L. Oude Vrielink (CDA) 
De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA) 

 

Mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten (CDA)  
De heer L.P. Stamsnieder (CDA) 
De heer H.J. Stevelink (CDA) 
De heer W.J.G. Weerink (CDA) 

 

De heer G.J.H. Weersink (CDA)  
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:  

De heer G.M.J. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis (Gemeentebelangen/ 
VVD),  
 

- 

Plaats: Tijd:  

Raadzaal. 19.30 uur 
 

1. Opening 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
Het lot bepaalt dat bij de rondvraag en hoofdelijke stemmingen begonnen wordt bij de heer Harmelink. 
Daarna wordt de volgorde van de presentielijst aangehouden. 
 

2. Vaststellen agenda 
 

 Agendapunt 10 wordt een bespreekstuk en wordt behandeld na agendapunt 12. 
Toegevoegd aan de agenda worden:  
15A: Raadsvoorstel Organisatie Griffie, op voorstel van de werkgeverscommissie 
15B: Motie Artikelenreeks opkomstbevordering,  
15C: Motie Minimabeleid-Bijzondere bijstand 
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld 
 

3. Mededelingen 
 

 Vanuit de raad: 
- Raadslid Stevelink doet mededeling n.a.v. een presidium Twenteraad. 
- Raadslid Oosterik doet mededeling vanuit de auditcommissie. 

 
Vanuit het college: 

- Wethouder Berning doet enkele mededelingen, over de lokale boosterlocaties, het 
subsidiebeleid sport, de inkomenspolitiek minimumloon en de Specialolympics. 

- Wethouder Volmerink doet enkele mededelingen over eerdere toezeggingen inzake de 
gebiedsgerichte aanpak, rood voor rood, en inschrijflijsten woningbouwkavels. 

- Wethouder Vloothuis doet mededeling over verbonden partijen en gemeenschappelijke 
regelingen. 
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4. Beantwoording schriftelijke vragen: Zorgen aandeel 2-woningbezitters Tubbergen 
 

 De heer J.A.B. Oude Vrielink heeft schriftelijke vragen gesteld. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen. 
 

5. Vragenuurtje 
 

 Er zijn vragen gesteld door de fractie Gemeentebelangen/VVD over het Stikstofdossier. 
De heer Lentferink licht de vragen toe. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen. 
 

6. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 januari 2022 
 

 Er is geen verzoek tot wijziging binnengekomen.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het verslag. 
 
Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

7. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken 
 

 Besluit: 

De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 

8. Visie op hoofdlijnen Centrum Tubbergen 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 

Voorstel: 

De "Visie op hoofdlijnen, Centrum Tubbergen' vast te stellen. 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

9. Integratie Heilig Hartschool in Kulturhus De Spil te Fleringen 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Tubbergen 2017 
het bekostigingsplafond voor de integratie van de Heilig Hart School in Kulturhus De Spil in 
Fleringen vast te stellen op €1.149.568 en dit als krediet beschikbaar te stellen aan TOF 
Onderwijs. 

2. Een krediet van €80.000 beschikbaar te stellen voor de te maken kosten in de openbare 
ruimte. 

3. Voor €953.568 van het krediet als dekking een beroep te doen op de Reserve Incidenteel 
Beschikbare Algemene Middelen. 

4. De resterende €276.000 van genoemd krediet definitief als dekking aan te wenden uit 
"Programmagelden Maatschappelijk Vastgoed". 

5. De vrijkomende locatie te herontwikkelen tot woningbouw met als uitgangspunt een financieel 
sluitende grondexploitatie. 

6. Als onderdeel van het totale bekostigingsplafond een voorbereidingskrediet van €67.965 
beschikbaar te stellen aan TOF Onderwijs. 

 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

11. Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie-Harbrinkhoek 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. Kennis te nemen van het plan van de werkgroep Mariaparochie-Harbrinkhoek voor 
herinrichting van de Almeloseweg; 
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2. Het benodigde bedrag van € 490.000 beschikbaar te stellen en dit als volgt te dekken: €34.000 
t.l.v. resterend incidenteel budget t.b.v. Almeloseweg, €111.000 t.l.v. onderhoud wegen, 
€32.000 t.l.v. grondexploitatie Dannenkamp en €313.000 t.l.v. de reserve incidenteel 
beschikbare algemene middelen. 

 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

12. Oprichting stichting risicobeheer voor alle veiligheidsregio’s 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het 
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente ten aanzien van de aansluiting bij de 
stichting risicobeheer veiligheidsregio's 

2. In te stemmen met het voorstel tot oprichting van een stichting voor risicobeheer ten behoeve 
van de Veiligheidsregio Twente, onder de voorwaarde dat de kosten binnen de reguliere 
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vallen. 

 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

10. Bestemmingsplan Geesteren, Langeveenseweg 36”. 
 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
 
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 
‘Geesteren, Langeveenseweg 36’ met de identificatiecode code 
NL.IMRO.0183.GEEBPLANGEVWG36-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 code vast te stellen; 

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. om de zienswijzen niet over te nemen. 

 
Woordvoerders: 

De heer Harmelink (PvdA) 
De heer Stamsnieder (CDA) 
De heer Lentferink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
De heer Volmerink (wethouder) 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

13. Oprichting Regionaal Energie Bedrijf  REB-NOT. 
 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
Beraadslaging over agendapunten 13, 14 en 15 gaat ineens. De voorstellen worden apart in stemming 
gebracht. 
 
Voorstel: 

Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om: 
1. Een Regionaal Energiebedrijf Noortoost Twente (REB-NOT) op te richten samen met andere 

gemeenten en een aantal Lokale Energie Initiatieven (LEI’s); 
2. Deel te nemen in de rechtspersoon REB-NOT voor een periode van vijf jaar; 
3. In te stemmen met de concept-statuten en concept-ledenovereenkomst; 
4. Subsidie te verlenen aan het REB-NOT voor de jaren 2022 en 2023, van €1 per inwoner per 

jaar; 
5. Het subsidie voor 2022 en 2023 in 2022 in één keer ten laste brengen van de 

programmagelden duurzaamheid (21.315 inwoners × €2 = €42.630); 
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6. In het 2e halfjaar van 2024 een tussentijdse evaluatie uit te laten voeren en deze voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

Geen wensen of bedenkingen in te dienen op dit voorgenomen besluit 
 
Woordvoerders: 

De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
De heer Weerink (CDA) 
De heer Volmerink (Wethouder) 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

14. Garantstelling voor duurzame energie opwekking van REB NOT 
 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
Beraadslaging over agendapunten 13, 14 en 15 gaat ineens. De voorstellen worden apart in stemming 
gebracht. 
 
Voorstel: 

1. De coöperatie Regionaal Energiebedrijf Noordoost Twente (REB-NOT) en de daarin 
deelnemende coöperaties, stichtingen en verenigingen aan te wijzen als door de 
gemeenteraad ‘goedgekeurde partij’ op de invulling van de publieke taak in de zin van de Wet 
Fido en de Nota Geldleningen en garantstellingen; 

2. Garant te staan voor leningen op projecten die voortkomen uit het REB-NOT; 
3. Garantstellingsaanvragen, cumulatief boven € 1 miljoen ter besluitvorming voor te leggen aan 

de gemeenteraad; 
4. In 2024 de uitvoering van de garantstellingen te evalueren en voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 
 
Woordvoerders:  

De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
De heer Weerink (CDA) 
De heer Volmerink (Wethouder) 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

15. Beleidsnotitie "Lokaal eigendom" 
 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
Beraadslaging over agendapunten 13, 14 en 15 gaat ineens. De voorstellen worden apart in stemming 
gebracht. 
 
Voorstel: 

1. De beleidsnotitie lokaal eigendom bij grootschalige hernieuwbare energieopwekking vast te 
stellen; 

2. Deze beleidsnotitie te integreren in het nog op te stellen beleid met betrekking tot het 
realiseren van grootschalige hernieuwbare energieopwekking. 

 
Woordvoerders: 

De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
De heer Weerink (CDA) 
De heer Volmerink (Wethouder) 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel 
 

15A. 
 

Organisatie Griffie 2022 
 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

1. In te stemmen met de voorgestelde formatie en organisatie van de griffie; 
2. De structurele financiële middelen ad € 30.000 per 1 februari 2022 beschikbaar te stellen; 
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3. De incidentele financiële middelen ad € 15.000 t.b.v. tijdelijke inhuur en werving beschikbaar te 
stellen; 

4. De griffier, samen met de werkgeverscommissie, te belasten met de verdere uitvoering van dit 
besluit. 

Woordvoerders: 

Mevrouw Haarman (namens werkgeverscommissie) 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel 
 

15B. 
 

Motie Opkomstbevordering: beschikbaarstelling redactionele pagina’s aan politieke partijen. 

 Spreekt uit dat: 

De gemeente de opkomst voor de gemeenteraadverkiezingen moet bevorderen, door: 
- aan alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadverkiezingen, gedurende 2 weken (week 

van 7 en week van 14 maart) paginaruimte beschikbaar te stellen in Op en Rond de Essen, om 
inwoners te informeren over hun standpunten. De artikelenreeks ook te delen op de 
gemeentelijke social media; 

- het aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen zelf is om te bepalen of ze van 
de geboden gelegenheid gebruik wensen te maken.   

 
En draagt de griffie op; 

Samen met een communicatieadviseur van de gemeente uitvoering te geven aan deze motie. 
 
Woordvoerders: 

De heer Harmelink (PvdA, indiener) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA, indiener) 
Mevrouw Haarman (GemeenteBelangen/VVD) 
De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
 
Besluit: 

De motie wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 3 tegen. 
Voor: Harmelink, Luttikhuis, Oosterik, Oude Geerdink, Oude Steenhof, Oude Vrielink (AHL) Oude 
Vrielink (JAB), Reinerink, Ritzen, Stamsnieder, Stevelink, Weerink, Weersink, Eidhof 
Tegen: Plegt, Haarman, Lentferink 
 

15C. 
 

Motie Minimalbeleid – Bijzondere bijstand 

 Spreekt uit dat: 

- Het College het minimabeleid tijdelijk moet uitbreiden; 
- Het College uiterlijk in de commissievergadering van maart 2022 hiervoor met een voorstel 

moet komen.    
 
Woordvoerders: 

De heer Harmelink (PvdA, indiener) 
De heer Stamsnieder (CDA) 
De heer Lentferink (Gemeentenbelangen/VVD) 
De heer Plegt (Lokaal Sterk) 
Mevrouw Berning (Wethouder) 
 

De motie wordt door de heer Harmelink ingetrokken. 
 

16. Rondvraag 
 

 T. Oude Steenfhof over carnaval. 
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag. 
 
De heer A. Oude Vrielink  over de Teerput Vasse 
n.a.v.: de heer Eidhof. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vrage. 
 
Mevrouw Reinerink over de Techniekdagen / Talentdagen 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Weersink, over woningbouwkavels Manderveen. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
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17. Sluiting 

 

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

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 maart 2022, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de griffier   de voorzitter , 

  
H.J.M.J. van Limbeek-Ter Haar  drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
 
 
 
  


