
 

 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
Dinsdag 21 december 2021 
 

Voorzitter (wnd.): 

Mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

Griffier (plv.)  

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.L. Oude Vrielink (CDA) Mevrouw T.G.M. Vloothuis, wethouder 

De heer T.G.J. Oude Steenhof (CDA) Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 
De heer H.J. Stevelink (CDA) Mevrouw J.L.M. Scholten, gemeentesecretaris 
De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA)  
De heer J.J.W. Oude Geerdink (CDA)  
De heer L.W. Oosterik (CDA)  
De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  
Mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten (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. Bekhus-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 A.H.M. Eidhof  

Plaats: Tijd:  

Raadszaal 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 
 

 Er zijn een drietal moties vreemd ingediend, deze worden behandeld als agendapunt 21a, 21b en 21c. 
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld 
 

3. Mededelingen 
 

 Mevrouw Reinerink geeft aan content te zijn met de informatie over het carbidschieten op de 
gemeentelijke website. Het is een duidelijke omschrijving over hoe de inwoners hiermee om moeten 
gaan. 
 
Wethouder Berning m.b.t. de huisvesting statushouders. De taakstelling voor de gemeente Tubbergen 
hierin is verdubbeld. Nu aan het einde van het jaar lijkt het erop dat de taakstelling niet wordt gehaald. 
Dit komt mede doordat de voorraad sociale huurwoningen niet voldoende is voor de plaatsing van de 
statushouders en de grootte van de gezinnen is niet passend bij de woningen die beschikbaar komen.  
Het blijkt dat alle gemeenten worstelen met de verdubbeling van de taakstelling. Vanuit het Rijk zijn 
verschillende regelingen aangekondigd: er worden gelden beschikbaar gesteld en mogelijkheden zoals 
de hotelregeling. Deze worden nader bekeken of op deze wijze de statushouders gehuisvest kunnen 
worden. Begin januari volgt een raadsbrief met nadere informatie. 
 
Wethouder Berning geeft aan dat er geen TOZO 6  of TONK zal verschijnen. In plaats daarvan is de 
BBZ de voorliggende voorziening die is versoepeld. Deze zou lopen tot 31 december maar i.v.m. de 
huidige maatregelen wordt deze verlengd t/m 31 maart 2022. 
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Wethouder Berning inzake de vraag die is gesteld in de vorige commissievergadering door de PvdA om 
zelftesten beschikbaar te stellen voor minima. Op dit moment zijn er 600 testen beschikbaar voor 
minima in de gemeente Tubbergen, deze worden verstrekt door de Voedselbank, Schakel en Welzijn 
Tubbergen.  
 

4. Vragenuurtje 
 

 De heer Weerink (CDA) heeft een vraag ingediend. 
Onderwerp: 

Betaalbare en toekomstbestendige sportcomplexen  
 
De heer Weerink stelt vragen over betaalbare en toekomstbestendige sportcomplexen. 
Wethouder Berning beantwoordt de vragen en zegt toe dat in 2022 het subsidiebeleid geactualiseerd 
gaat worden. 
 
Woordvoerders: 

De heer Weerink 
Wethouder Berning 
 

5. Beantwoording schriftelijke vragen: Brugman radiatoren 

 Mevrouw Bekhuis heeft schriftelijke vragen ingediend. 
Onderwerp: 

Brugman radiatoren. 
 
Wethouder Vloothuis beantwoordt de vragen. 
 

6. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 november 2021 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

7. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 november 2021 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

8. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken 
 

 Besluit: 

De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 

9. Bestemmingsplan Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen 
 

 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, Vasserdijk 67 Langeveen" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPVASSERDIJK67-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.BUIBPVASSERDIJK67-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. 
 

10. Bestemmingsplan Buitengebied, Oldenzaalseweg 129 Fleringen 
 

 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 
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‘Buitengebied, Oldenzaalseweg 129 Fleringen’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPOLDENZW129-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.BUIBPOLDENZW129-VG01 vast te stellen; 

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. om het Rood voor Rood beeldkwaliteitsplan als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 

12a Woningwet vast te stellen voor de compensatiewoning aan de Oldenzaalseweg 129 
Fleringen.  

 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

11. Bestemmingsplan Buitengebied Leningsbeekweg 2a 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. 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, Leningsbeekweg 2a’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPLENINGSBWG2A-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
gewijzigd vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPLENINGSBWG2A-VG01 vast te stellen; 

3. 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. 
 

12. Bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong. – Loleeweg ong. 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. 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, Hagweg ong - Looleeweg ong" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPHAGWGLOLWG-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd vast te stellen; 

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

3. 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. 
 

13. Bestemmingsplan Scholt 3 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. 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 
'Scholt 3' met de identificatiecode NL.IMRO.0183.FLEBPSCHOLT3-VG01 met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.FLEBPSCHOLT3-VG01 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. het beeldkwaliteitsplan "De Scholt 3, Fleringen" als bedoeld als welstandsnota ingevolge 

artikel 12a Woningwet vast te stellen. 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

14. Instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties 



 

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: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. Een grondcomplex Dannenkamp 5 in te stellen en de bijbehorende grondexploitatie vast te 
stellen; 

2. Een grondcomplex Weemselerveld fase 4 in te stellen en de bijbehorende grondexploitatie 
vast te stellen.  

 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

15. Diverse belastingverordeningen 2022 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. vast te stellen de navolgende verordeningen: 
2. Verordening afvalstoffenheffing 2022; 
3. Verordening riool- en waterzorgheffing 2022; 
4. Verordening toeristenbelasting 2022; 
5. Verordening forensenbelasting 2022; 
6. Verordening onroerende-zaakbelasting 2022. 

 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

16. Legesverordening 2022 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

de Legesverordening 2022 vast te stellen. 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

17. Septembercirculaire gemeentefonds 2021 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. Het resultaat voor de jaarschijf 2021 te wijzigen in de begroting 2021 en 
2. de resultaten voor de jaarschijven 2022 tot en met 2025 te betrekken bij het 

overdrachtsdocument/perspectiefnota 2023. 
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

18. Opdracht brede verkenning samenwerking Oldenzaal 
 

 Type vergaderstuk: 

Hamerstuk 
 
Voorstel: 

In te stemmen met de opdracht zoals deze door het Bestuur van Noaberkracht is geformuleerd voor het 
verkennen van samenwerkingsmogelijkheden met gemeente Oldenzaal.  
 
Besluit: 

De raad besluit zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 

19. Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen 
 

 Type vergaderstuk: 
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Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

1. Vast te stellen de voorliggende 'inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente 
Tubbergen'; 

2. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet; incidenteel EUR. 
20.000,- en structureel EUR. 7.000,-, om de internetkassa in het zaaksysteem te 
implementeren.  

 
Woordvoerders: 

De heer Weerink 
De heer Plegt 
De heer Harmelink 
Mevrouw Bekhuis 
Wethouder Volmerink 
 
De heer Weerink dient een amendement in: amendement 2021/Weerink-Plegt-Harmelink-1 
 
Onderwerp: 

Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen 
 
De ondergetekende(n) stelt / stellen het volgende amendement voor: 
 
Het door het college voorgestelde, in de bijlage: 
 
Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen 
Artikel 9 Weigering en uitschrijving van de lijst(en) 
Lid 3 
 
Komt te luiden: 
3. Als uitzondering op lid 2 geldt dat een belangstellende niet wordt uitgeschreven van de lijst(en): 

a. als op het moment van de keuze minimaal 75% van het aantal voor verkoop in aanmerking 
komende kavels reeds verkocht is.  

b. als op het moment van keuze van de gewenste soort kavel (t.b.v. rijenwoning, dubbel blok 
en/of vrijstaande woning) niet meer dan één kavel beschikbaar is. 

 
Toelichting: 
Aan artikel 9, lid 3 wordt sub b toegevoegd. 
Met dit amendement wordt besloten dat een belangstellende een kavel moet kunnen weigeren als er 
niet meer dan één van de door hem gewenste soort kavel beschikbaar is. Zonder dat hij wordt 
uitgeschreven. 
 

Mevrouw Bekhuis vraagt om de inschrijvings- en uitgiftecriteria regelmatig te evalueren. 
Wethouder Volmerink zegt toe na het eerste jaar te evalueren of het besluit het gewenste effect heeft 
 
Het amendement wordt aangenomen met 14 stemmen voor, 4 stemmen tegen 
Voor:  
J.E.F. Harmelink, C.G.M. Luttikhuis, L.W. Oosterik, J.J.W. Oude Geerdink, T.G.J. Oude Steenhof, A.H.L. Oude 
Vrielink, J.A.B. Oude Vrielink, A.H.B. Plegt, K.A.M. Reinerink, L. Ritzen, L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, W.J.G. 
Weerink, G.J.H. Weersink 
Tegen:  
H.H.W. Lentferink, U.M.T. Bekhuis, G.M.J. Groothuis, N.A. Haarman 

 
Geamendeerd Besluit: 

1. Vast te stellen de 'inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen', 
met inachtneming van het amendement 2021/Weerink-Plegt-Harmelink-1 ;  

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet; incidenteel EUR. 
20.000,- en structureel EUR. 7.000,-, om de internetkassa in het zaaksysteem te 
implementeren. 

 
Het geamendeerde besluit wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 4 tegen. 
Voor: 
J.E.F. Harmelink, C.G.M. Luttikhuis, L.W. Oosterik, J.J.W. Oude Geerdink, T.G.J. Oude Steenhof, A.H.L. Oude 
Vrielink, J.A.B. Oude Vrielink, A.H.B. Plegt, K.A.M. Reinerink, L. Ritzen, L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, W.J.G. 
Weerink, G.J.H. Weersink,  
Tegen:  
H.H.W. Lentferink, U.M.T. Bekhuis, G.M.J. Groothuis, N.A. Haarman 
 

20. Actualisatie van de grondprijzen voor het kalenderjaar 2022 
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 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

Vast te stellen de grondprijzen voor het kalenderjaar 2022. 
 
Woordvoerders: 

De heer Oude Steenhof 
De heer Plegt 
De heer Harmelink 
De heer Groothuis 
Wethouder Volmerink 
 
De heer Oude Steenhof dient een amendement in:  
amendement 2021/Oude Steenhof-Plegt-Groothuis-1 
 
Onderwerp: 

Actualisatie van de grondprijzen voor het kalenderjaar 2022 
 
De ondergetekende(n) stelt / stellen het volgende amendement voor: 
 
Het voorgestelde raadsbesluit: 

Vast te stellen de grondprijzen voor het kalenderjaar 2022. 
 
Komt te luiden: 

Vast te stellen de volgende grondprijzen voor het kalenderjaar 2022: 
A. Voor de grote kernen t.w. Tubbergen, Albergen, Geesteren, en het dichtbij Almelo gelegen 

Mariaparochie / Harbrinkhoek: EUR. 245,-/m2 (exclusief btw); 
B. Voor de middelgrote kernen t.w. Vasse, Reutum, Fleringen: EUR. 210,-/m2 (exclusief btw); 
C. Voor de kleine kernen, t.w. Langeveen en Manderveen: EUR. 205,-/m2 (exclusief btw). 

D. Voor starterskavels (kavels kleiner of gelijk aan 250m² die door starters worden afgenomen) 
80% van de grondprijzen benoemd onder A. B. en C; 

E. Voor betaalbare huurwoningen (maximale kaveloppervlakte van 200m²) 70% van de 

grondprijzen benoemd onder A. B. en C.; 
F. Voor dure huurwoningen, de grondprijzen onder A. B. en C. te hanteren;  
G. Voor gebouwen met meerdere bouwlagen: 

a. Voor de 1e bouwlaag de grondprijzen onder A. t/m F. te hanteren 
b. Voor de overige lagen, 50% van de grondprijzen onder A. t/m F. 

H. Voor bedrijventerreinen, EUR. 90,-/m2 (exclusief btw) 

I. Voor groen- en reststroken:  
- aan de voorzijde van hoofdgebouwen: EUR. 35,-/m2 (exclusief overdrachtsbelasting).  
- aan de zijkant en aan de achterzijde van hoofdgebouwen: EUR. 70,-/m2 (exclusief 

overdrachtsbelasting). 
J. Voor kavels boven de 700m2 af te zien van de gebruikelijke korting en de reguliere m2 prijs te 

hanteren. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 16 stemmen voor, 2 stemmen tegen 
Voor:  
U.M.T. Bekhuis, G.M.J. Groothuis, N.A. Haarman, H.H.W. Lentferink, C.G.M. Luttikhuis, L.W. Oosterik, J.J.W. Oude 
Geerdink, T.G.J. Oude Steenhof, A.H.L. Oude Vrielink, J.A.B. Oude Vrielink, A.H.B. Plegt, K.A.M. Reinerink,  
L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, W.J.G. Weerink,  G.J.H. Weersink,  
Tegen:  
J.E.F. Harmelink, L. Ritzen  

 
Geamendeerd besluit: 

Vast te stellen de volgende grondprijzen voor het kalenderjaar 2022: 
A. Voor de grote kernen t.w. Tubbergen, Albergen, Geesteren, en het dichtbij Almelo gelegen 

Mariaparochie / Harbrinkhoek: EUR. 245,-/m2 (exclusief btw); 
B. Voor de middelgrote kernen t.w. Vasse, Reutum, Fleringen: EUR. 210,-/m2 (exclusief btw); 
C. Voor de kleine kernen, t.w. Langeveen en Manderveen: EUR. 205,-/m2 (exclusief btw). 

D. Voor starterskavels (kavels kleiner of gelijk aan 250m² die door starters worden afgenomen) 
80% van de grondprijzen benoemd onder A. B. en C; 

E. Voor betaalbare huurwoningen (maximale kaveloppervlakte van 200m²) 70% van de 

grondprijzen benoemd onder A. B. en C.; 
F. Voor dure huurwoningen, de grondprijzen onder A. B. en C. te hanteren;  
G. Voor gebouwen met meerdere bouwlagen: 

a. Voor de 1e bouwlaag de grondprijzen onder A. t/m F. te hanteren 
b. Voor de overige lagen, 50% van de grondprijzen onder A. t/m F. 

H. Voor bedrijventerreinen, EUR. 90,-/m2 (exclusief btw) 
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I. Voor groen- en reststroken:  
- aan de voorzijde van hoofdgebouwen: EUR. 35,-/m2 (exclusief overdrachtsbelasting).  
- aan de zijkant en aan de achterzijde van hoofdgebouwen: EUR. 70,-/m2 (exclusief 

overdrachtsbelasting). 
J. Voor kavels boven de 700m2 af te zien van de gebruikelijke korting en de reguliere m2 prijs te 

hanteren. 
 
Het geamendeerde besluit wordt aangenomen met 16 stemmen voor, 2 tegen 
Voor:  
U.M.T. Bekhuis, G.M.J. Groothuis, N.A. Haarman, H.H.W. Lentferink, C.G.M. Luttikhuis, L.W. Oosterik, J.J.W. Oude 
Geerdink, T.G.J. Oude Steenhof, A.H.L. Oude Vrielink, J.A.B. Oude Vrielink, A.H.B. Plegt, K.A.M. Reinerink,  
L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, W.J.G. Weerink, G.J.H. Weersink, 
Tegen:  
J.E.F. Harmelink, L. Ritzen  

 

21 Accountantscontrole 2021 en 2022 
 

 Type vergaderstuk: 

Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

1. In te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 2021 

2. Het controleprotocol 2021 vast te stellen 
3. Kennis te nemen van het normenkader 2021 
4. Het derde en laatste optiejaar 2022 uit het contract met de accountant te lichten 
5. Het verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording 2022 van het college vast 

testellen op 3% 
6. De rapportagegrens voor de rechtmatigheidsverantwoording 2022 van het college vast te 

stellen op €100.000 
 
Woordvoerders: 

De heer Oosterik 
 
Besluit: 

De raad besluit met hoofdelijke stemming unaniem conform het voorstel. 
 
18 stemmen voor, 0 tegen: 
J.E.F. Harmelink, U.M.T. Bekhuis, G.M.J. Groothuis, N.A. Haarman, H.H.W. Lentferink, C.G.M. Luttikhuis, L.W. 
Oosterik, J.J.W. Oude Geerdink, T.G.J. Oude Steenhof, A.H.L. Oude Vrielink, J.A.B. Oude Vrielink, A.H.B. Plegt, 
K.A.M. Reinerink, L. Ritzen, L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, W.J.G. Weerink, G.J.H. Weersink,  
 

 

21a. Motie Borstonderzoek 
 

 Motie 2021/Reinerink-Ritzen-Bekhuis-1 
 

Het college wordt opgedragen: 

 bij de demissionair en toekomstige staatssecretaris, door toezending van deze motie, kenbaar te 
maken: 
o Dat wij van mening zijn dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is, en 
o Dat wij er op aandringen de maatregel in te trekken en er alles aan te doen om de 

tweejarentermijn zo consequent mogelijk toe te passen. 

 deze motie bij de leden van de Tweede Kamer bekend te maken. 
 
Woordvoerders: 

Mevrouw Reinerink 
De heer Plegt 
Wethouder Berning 
 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
18 stemmen voor, 0 tegen: 
J.E.F. Harmelink, U.M.T. Bekhuis, G.M.J. Groothuis, N.A. Haarman, H.H.W. Lentferink, C.G.M. Luttikhuis, L.W. 
Oosterik, J.J.W. Oude Geerdink, T.G.J. Oude Steenhof, A.H.L. Oude Vrielink, J.A.B. Oude Vrielink, A.H.B. Plegt, 
K.A.M. Reinerink, L. Ritzen, L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, W.J.G. Weerink, G.J.H. Weersink,  

 

21b. Motie Wijziging dienstregeling en afschalen busritten Tubbergen 
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 Motie nr.: Oude Vrielink-Harmelink-1 
 
Het college wordt opgedragen: 

1. Zich in te zetten de huidige dienstregeling van lijn 64 te handhaven; 
2. Zich in te zetten een verdere afschaling van de ritten tussen Tubbergen en de omringende 

steden te voorkomen; 
3. Ten behoeve van het genoemde onder nr. 1 en 2. met de NOT-gemeenten, Twents en de 

provincie in gesprek te gaan. 
 
Woordvoerders 

De heer J. Oude Vrielink 
De heer Harmelink 
De heer Plegt 
Mevrouw Haarman 
Wethouder Volmerink 
 
De motie wordt aangenomen: 
13 stemmen voor, 5 tegen 
 
Voor: 
J.E.F. Harmelink, C.G.M. Luttikhuis, L.W. Oosterik, J.J.W. Oude Geerdink, T.G.J. Oude Steenhof, A.H.L. Oude 
Vrielink, J.A.B. Oude Vrielink, K.A.M. Reinerink, L. Ritzen, L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, W.J.G. Weerink, G.J.H. 
Weersink,  
Tegen: 
H.H.W. Lentferink, A.H.B. Plegt, G.M.J. Groothuis, N.A. Haarman, U.M.T. Bekhuis 

 

21c. Motie sociale binding kavels en woningen 
 

 Motie J. Oude Vrielink-1 

Het college wordt opgedragen: 

1. zich te mengen in de consultatie van het voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken met 
betrekking tot het voorrang mogen geven aan inwoners uit de eigen gemeente. Dit is van 
belang om de lokale woonbehoefte maximaal in te vullen op basis van de eis van 
sociaaleconomische gebondenheid; 

2. de gemeenteraad op de hoogte te houden van de vorderingen. 
 

Woordvoerders: 

De heer J. Oude Vrielink 
De heer Harmelink 
De heer Plegt 
De heer Groothuis 
Wethouder Volmerink 
 
De motie wordt aangenomen: 
11 stemmen voor, 7 tegen 
 
Voor: 
C.G.M. Luttikhuis, L.W. Oosterik, J.J.W. Oude Geerdink, T.G.J. Oude Steenhof, A.H.L. Oude Vrielink, J.A.B. Oude 
Vrielink, K.A.M. Reinerink, L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, W.J.G. Weerink, G.J.H. Weersink,  
Tegen: 
J.E.F. Harmelink, L. Ritzen, H.H.W. Lentferink, G.M.J. Groothuis, N.A. Haarman, U.M.T. Bekhuis, A.H.B. Plegt 

 

22. Rondvraag 
 

 De heer Harmelink inzake de aanleg van het fietspad Manderveen en de omleidingsroutes waar de 
bermen op dit moment heel slecht zijn. Is er rekening gehouden met de herstelpost. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
 
Mevrouw Luttikhuis inzake de boosterprikacties bij de zorginstellingen om een snelle boosterprik te 
geven. Is dit in de gemeente Tubbergen ook mogelijk. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en zegt toe het in te brengen bij het reguliere overleg met de 
GGD. 
 
Mevrouw Bekhuis inzake de woningbouwmogelijkheden in Vasse. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
  

23. Afscheid raadsgriffier L. Legtenberg 
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 De heer Legtenberg is aanwezig om afscheid te nemen van de gemeenteraad.  
De heer Lentferink spreekt hem toe namens de gemeenteraad en vervolgens overhandigt mevrouw 
Luttikhuis hem een cadeau. 
 
De heer Legtenberg spreekt vervolgens de raadsleden toe en bedankt ieder voor de prettige 
samenwerking. 
 

15. Sluiting 

 

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

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2021, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de griffier (plv),  de waarnemend voorzitter , 
 
   
 
H.J.M.J. van Limbeek-Ter Haar  J.H.M. Hermans-Vloedbeld 


