
 

 

 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
Dinsdag 15 maart 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) Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 
De heer A.H.M. Eidhof (CDA) Mevrouw T.G.M. Vloothuis, wethouder 

De heer L.W. Oosterik (CDA) Mevrouw J.L.M. Scholten, gemeentesecretaris 

De heer J.J.W. Oude Geerdink (CDA)  
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 G.M.J. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis (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 E.J. Volmerink, wethouder 
  
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 Lentferink. 
Daarna wordt de volgorde van de presentielijst aangehouden. 
 

2. Vaststellen agenda 
 

 De agenda wordt conform vastgesteld 
 

3. Mededelingen 
 

 Vanuit de raad: 
- Geen. 

 
Vanuit het college: 

- Burgemeester Haverkamp doet mededeling over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 
 

4. Vragenuurtje 
 

 Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje. 
 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 15 februari 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. 



 

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

 
 

 

6. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken 
 

 Besluit: 

De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 

7. Vaststellen bestemmingsplan ‘’Geesteren, Denekamperweg 2’’ 
 

 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 
‘Geesteren, Denekamperweg 2’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.GEEBPDENEKAMPERWG2-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 NL.IMRO.0183.GEEBPDENEKAMPERWG2-VG01 vast te stellen; 

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 unaniem conform het voorstel. 
 

8. Bestemmingsplan 'Buitengebied, Ossendijk 9-9a Geesteren' 
 

 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, Ossendijk 9-9a Geesteren' met de identificatiecode code 
NL.IMRO.0183.BUIBPOSSENDIJK9-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
gewijzigd vast te stellen; 

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode code NL.IMRO.0183.BUIBPOSSENDIJK9-VG01 vast te stellen; 

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 unaniem conform het voorstel. 
 

9. Implementatie Omgevingswet 
 

a. Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. In te stemmen met het plan van aanpak werken met de omgevingswet; 
2. Voor de incidentele kosten uit dit plan een krediet beschikbaar te stellen van € 590.000 en dit 

bedrag te dekken uit de reserve incidenteel beschikbare middelen; 
3. De structurele kosten voorlopig in te schatten op € 50.000 en deze kosten te betrekken bij de 

komende P&C documenten.  
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

b. Bindend advies Omgevingswet 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

Het bindend adviesrecht gemeenteraad vast te stellen conform de bijlage bij dit besluit. 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 



 

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

 
 

 

c. Delegatiebesluit Omgevingswet 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

Het 'Delegatiebesluit Omgevingswet' vast te stellen. 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

d. Kostenverhaal onder de Omgevingswet 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

Het 'programma kostenverhaal' vast te stellen als onderdeel van MijnOmgevingsvisie. 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

e. Procedureverordening nadeelcompensatie Tubbergen 2022 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

De Procedureverordening nadeelcompensatie Tubbergen 2022 vast te stellen. 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel 
 

10. 
 

Uitwerking regionale samenwerking Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. De Visie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Almelo vast te stellen. 
2. Het college van B&W toestemming te verlenen om, conform artikel 1 lid 2 van de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen, de Centrumgemeenteregeling Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang regio Almelo 2022-2026 aan te gaan; 

3. Kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomst bij de Centrumgemeenteregeling 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Almelo 2022-2026 en van het 
Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg Twente 2022 

 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel 
 

11. 
 

Eerste wijziging Verordening OZB 2022- Gemeente Tubbergen 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

Vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2022. 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel 
 

  



 

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

 
 

12. Rondvraag 
 

 Geen. 
 

13. Sluiting 

 

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

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 april 2022, 
 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
 
de griffier,  de voorzitter, 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar  drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenneker 
 
 
 
  


