
 

 

 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
Dinsdag 29 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) 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 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:  

- - 
  
Plaats: Tijd:  

Raadzaal. 19.30 uur 
 

1. Opening 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom bij de bijzondere raadsvergadering. 
De vergadering staat in het teken van het afscheid van raadsleden die niet herkozen zijn en het toelaten 
van de gekozen raadsleden. 
 
Het lot bepaalt dat bij de rondvraag begonnen wordt bij de heer Harmelink.  
 

2. Vaststellen agenda 
 

 De agenda wordt conform vastgesteld 
 

3. Mededelingen 
 

 Geen. 
 

4. Onderzoek geloofsbrieven 
 

 Het lot heeft bepaald dat de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven wordt gevormd door de heren 
J.J.W. Oude Geerdink, W.J.G. Weerink en H.H.W. Lentferink.  
De voorzitter van de commissie, de heer Oude Geerdink, doet verslag van het onderzoek 
geloofsbrieven:  
 
De commissie uit de raad van de gemeente Tubbergen, belast met het onderzoek van de 
geloofsbrieven en de verdere bij de Kieswet gevorderde stukken van de op 21 maart 2022 benoemd 
verklaarde leden van de raad, rapporteert de raad van de gemeente Tubbergen dat zij de genoemde 
bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. 
Gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. 
 



 

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

 
 

De commissie adviseert de volgende personen toe te laten als lid van de raad van de gemeente 
Tubbergen: 
1. mevrouw U.M.T. (Ursula) Bekhuis, Hezingen 
2. mevrouw H.M.N. (Hilde) Berning-Everlo, Tubbergen 
3. mevrouw M.M.T. (Marian) de Boer-Loman, Manderveen  
4. de heer R.J.G. (Ruben) ter Braak, Langeveen 
5. de heer C.M. (Coen) Eidhof, Tubbergen 
6. mevrouw N.A. (Noortje) Haarman, Fleringen 
7. de heer G. (Gerbert-Jan) Hendriksen, Langeveen 
8. de heer S.W.J. (Stijn) Hesselink, Albergen 
9. de heer N.J.H. (Nick) Kleijssen, Geesteren 
10. de heer H. (Hans) te Kolsté, Mariaparochie 
11. mevrouw C.G.M. (Christel) Luttikhuis-Nijhuis, Fleringen 
12. de heer L.W. (Leon) Oosterik, Geesteren 
13. de heer M.J.M. (Martin) Oude Avenhuis, Mariaparochie 
14. de heer F.H.J. (Frank) Oude Breuil, Albergen 
15. de heer P.F. (Pim) Oude Geerdink, Tubbergen 
16. de heer J.W.G. (Jeroen) Oude Hendriksman, Harbrinkhoek 
17. de heer A.H.B. (Alexander) Plegt, Tubbergen 
18. mevrouw J.H. (Janine) Vissia, Tubbergen 
19. de heer H. (Henk) Wessels, Tubbergen 
 
Besluit: 

De voorgestelde raadsleden toe te laten tot de raad van de gemeente Tubbergen. 
En hen als raadslid te beëdigen in de raadsvergadering van 30 maart 2022. 
 

5. Rondvraag 
 

 Geen. 
 

6. Afscheid raadsleden 
 

 De heer Lentferink spreekt de raad vanuit zijn midden toe. De voorzitter spreekt de raadsleden die 
afscheid nemen persoonlijk toe, waarbij de griffier een afscheidsattentie overhandigt. 
 
Raadsleden die afscheid nemen zijn: de heer Eidhof, de heer Groothuis, de heer Lentferink, de heer 
Oude Geerdink, de heer Oude Steenhof, de heer A. Oude Vrielink, de heer J. Oude Vrielink, Mevrouw 
Reinerink, mevrouw Ritzen, de heer Stamsnieder, de heer Stevelink, de heer Weerink, de heer 
Weersink en de heer Harmelink.  
 
Daarbij wordt de heer Harmelink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als blijk van 
waardering voor zijn jarenlange inzet. 
 

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 
 
 
  


