
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Samenleving en Bestuur,  
gehouden op dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur. 
 
Voorzitter: 

Mevrouw K. Reinerink-Hutten 

Griffier: 

Mevrouw M. Schreijer 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw C. Luttikhuis (CDA) De heer R. De Witte, wethouder 
De heer J. Oude Geerdink (CDA)  
De heer H. Stevelink (plv. lid (CDA)  
De heer L. Oosterik (CDA)  
De heer L. Stamsnieder (CDA)  
Mevrouw H. Berning (CDA)  
De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA)  
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)  
De heer M. Mensink ( Dorpen Centraal)  
  
Afwezig zijn de leden: Afwezig van het college 

De heer T. Oude Steenhof (CDA) Mevrouw W. Haverkamp, burgemeester 
 Mevrouw U. Bekhuis, wethouder 
 De heer E. Volmerink, wethouder 
  
Plaats:  

Raadszaal  
  

  

 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom, m.n. de heren Baveld en Donkers 
van de politie en de belangstellenden vanuit Geesteren op de publieke tribune. 
 
Bericht van verhindering is ontvangen van burgemeester Haverkamp, wethouder De Witte neemt haar 
agendapunt waar. De heer Oude Steenhof is verhinderd, de heer Stevelink is ter vervanging aanwezig.  
 
Besluit: 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: agendapunt 7. Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 wordt 
meteen na de opening behandeld.  
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 5 februari 2019 en actielijst 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
Actielijst: 

De voorzitter stelt voor actiepunt 4 (schadebedrag jaarwisseling) af te voeren. De vraag is per e-mail 
beantwoord. De commissieleden stemmen hiermee in. 
 
De actielijst wordt hierop aangepast.  
 

3. Mededelingen 
 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
 

4. Rondvraag 
 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 



 

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

 
 

 

5. Informatie vanuit het college 

 

 Wethouder De Witte: 
Tijdens de themabijeenkomst “ondermijning” van 18 maart a.s. wordt tevens aandacht besteed aan de 
aanpak van malafide zorgbureaus, het Twents barrièremodel.  
 
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Luttikhuis inzake de vereenvoudiging van het  
bekostigingsmodel van het onderwijs deelt de wethouder mee dat de gemeenteraad van Dinkelland  
een motie heeft ingediend m.b.t. dit onderwerp. Er is een brief aan het ministerie in voorbereiding om 
aan te geven dat de vereenvoudiging van het kostenmodel het voortgezet onderwijs hard raakt in de 
financieringssystematiek. De gemeente Tubbergen ondersteunt de inhoud van de brief. 
 
Mevrouw Luttikhuis vraagt: minister Slob heeft inmiddels aangegeven dat scholen een plan moeten 
opstellen naar aanleiding van bovenstaande. Heeft de wethouder al contact gehad met Canisius 
hierover?  
De wethouder antwoordt nog geen contact te hebben gehad met Canisius. 
 
De werkloosheidscijfers per 1 maart 2019 laten wederom een daling zien evenals voorgaande 
maanden. De cijfers zijn historisch laag, dat is positief voor de gemeente Tubbergen en dan met name 
voor de mensen die het aangaat.  
 

6. Locatie onderzoek basisschool Geesteren 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

 
De raad wordt voorgesteld: 

 Kennis te nemen van de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar de beste locatie voor 
de basisschool in Geesteren; 

 In te stemmen met de huidige locatie van de Aloysiusschool als definitieve locatie voor de 
nieuwbouw van de school in Geesteren; 

 In te stemmen met het starten van de voorbereiding van dit project. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van  
25 maart 2019. 
 

7. Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 
 

 De heer E. Baveld, en de heer J. Donkers geven een toelichting op de werkwijze en aanpak in 
Noordoost Twente en Tubbergen. 
De sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
 

De raad wordt voorgesteld: 

 de inhoud van het meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 te onderschrijven en geen wensen 
of bedenkingen kenbaar te maken. 

 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van  
25 maart 2019. 
 

8. Bestuurlijke vernieuwing 

 
 

Mevrouw Ankersmid en de heer Legtenberg verzorgen een presentatie m.b.t. de bestuurlijke 
vernieuwing. De sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 
 

8. Sluiting 

 
 

De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 

 
  



 

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

 
 

Openstaande acties: 
 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder De 
Witte 

Informeren commissie over verdere 
ontwikkelingen ingediende moties 
tijdens de ALV/VNG m.b.t. de 
tekorten in het sociaal domein 
 

  

2. Burgemeester 
Haverkamp/ 
N. Haarman 

Voorstel aanleveren m.b.t. 
vragenuurtje voor jongeren 
 

Vragenuurtje 
koppelen aan 
Europese 
verkiezingen in maart 
2019 

 

3. Wethouder De 
Witte 

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren 
 

Voorstel voorleggen 
aan cie. 12 maart/ 
gemeenteraad 25 
maart 2019 

 

 
 
 
 



Politie Tubbergen 

 

Emil Baveld 

Joeri Donkers 

 



Programma 

 Politieorganisatie 

 BT Noordoost 

 Team Tubbergen 

 Inspanningen 
 

 

 





BT Noordoost 



BT Noordoost Twente 

 

BT leiding :  Emil Baveld 

   Wolter Alberts 

 

 Vier wijkteams  
 Dinkelland   Martin Meuzelaar 

 Losser      Ercan Yildiz 

 Oldenzaal      Gerard Hofste  

 Tubbergen  Joeri Donkers 

 

 Recherche  
 BR  Ivo Veldkamp 

 

 Verder ondersteuning: 
     OCP, Intake en service, Jeugd-coördinator, Verkeer 



Inzet BT Noordoost 

Vroege 

dienst 

Late 

dienst 

Nacht 

dienst 

O

P

C

O 



Artikel 3 PW 
 
De politie heeft tot taak in 
ondergeschiktheid aan het bevoegd 
gezag en in overeenstemming met de 
geldende rechtsregels te zorgen voor 
de daadwerkelijke handhaving van de 
rechtsorde en het verlenen van hulp 
aan hen die deze behoeven. 



Rol gemeenteraden  
 

De gemeenteraad: 

 Stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast op het terrein 

van de veiligheid door de handhaving van de openbare orde en de 

hulpverlening door de politie.  

 Legt algemene kaders vast in integraal veiligheidsplan. 

 Kan ook kaders stellen via APV.  

 BM hoort gemeenteraad over ontwerpbeleidsplan politie (Politiewet, 

Art. 38b lid 2).  

 Controleert Burgemeester en College B&W op veiligheidstaken. 



Team Tubbergen 



Team Tubbergen 
 OE Wijk 

 20 

 3 Wijkagenten / 2 

leerwerkplek 

 2 jeugdagenten 

 1 ME 

 2 AE 

 Werken vanuit Oldenzaal 

 PSP 

 Inzet door de dag 

 Samenwerking brandweer 



24/7 Altijd bereikbaar 



Inspanningen 





Bestuurlijke Vernieuwing 
 

Tubbergs Akkoord 

• Zichtbaarheid van de gemeenteraad vergroten; 

• Laagdrempelig bereikbaar zijn en daadkracht tonen;  

• De directe dialoog met inwoner, ondernemer en organisaties verbeteren; 

• De gemeenteraad sluit regelmatig aan bij de kernen om in een open 

houding te luisteren naar onze inwoners en de ontwikkelingen in de 

kernen. In het verlengde daarvan zouden we de commissievergaderingen 

met enige regelmaat op locatie willen houden.  

 
Maatschappelijk Akkoord 

• Samen met inwoners, ondernemers en organisaties de agenda opgesteld 

voor de komende raadsperiode 

• Energie bij inwoners, organisaties en ondernemers vasthouden, MAT 

levend houden  

 
 



Bestuurlijke Vernieuwing 
 

 

Vraag: 

Hoe kan de manier van werken van de gemeenteraad Tubbergen 

dusdanig verbeterd/aangepast worden, zodat we de ingezette lijn van 

het Tubbergs en Maatschappelijk Akkoord Tubbergen versterken en in 

gezamenlijkheid verder bouwen aan een leefbaar Tubbergen.  
 



Scenario 1 
 
 



Scenario 1 
 
  Voordelen  Nadelen 

- Vergaderfrequentie gaat omlaag; door 
samenvoeging van commissie en raadsvergadering 
in één moment. 

- Sluit aan bij oorspronkelijke commissiestructuur 
met deelname en ondersteuning van 
commissieleden, ontlasting van raadsleden. 

- Voldoende ruimte voor politieke profilering 
  
  

- Geen (vaste) ruimte voor informeel overleg met 
inwoners, ondernemers en organisaties 

- Betrokkenheid en draagvlak van inwoners beperkt. 
- Minder zichtbaarheid van de raad in de 

samenleving 
- Geen aansluiting bij het (proces van het) MAT 
- Samenstelling van de commissie; minder 

commissieleden door samenvoeging van 2 
commissies? 

- Accent meer op overheid ipv nevenheid 
  



Scenario 2 
 
 



Scenario 2 
 
  Voordelen  Nadelen 

- Duidelijk onderscheid tussen vorm van overleg 
- Aansluiting bij het MAT  
- Blijvende ondersteuning van commissieleden, 

ontlasting van raadsleden. 
- Betrokkenheid en deelname van inwoners vergroten  
- Zichtbaarheid van de raad wordt vergroot 
- Voldoende ruimte voor politieke profilering 
- Mogelijkheid om “realtime” verslag te doen van de 

voortgang van MAT 
- Programmajournaals in hun huidige vorm kunnen 

komen te vervallen (wel  formele stollingsmomenten) 

- Vergaderfrequentie stijgt (4x per maand) 
- Samenstelling van de commissie; minder 

commissieleden? 
- Kosten door handhaven commissie / 

commissievergoeding, vergaderen op locatie 
- Het duidelijke onderscheid tussen formeel en 

informeel overleg heeft risico van te grote scheiding 
overheid – nevenheid 

- Geen vergoeding voor informele avonden voor niet-
raadsleden, tenzij… 

- De planning van de informele kernavonden en 
thema-avonden kan mogelijk niet passen bij het 
formele besluitvormingsproces en integrale 
afwegingen in begroting/kadernota. 



Scenario 3 
 

 



Scenario 3 
 
 

 Voordelen  Nadelen 
- Duidelijk onderscheid tussen vorm van overleg;  
- Efficiëntie in vergaderen, door samenvoeging van 

commissie en raadsvergadering in één moment. 
- Mogelijkheid voor besluitvorming in één vergadering 

(tijdswinst) 
- Aansluiting bij het MAT  
- Accentverschuiving naar meer informeel overleg 

versterkt de dialoog met inwoners, ondernemers en 
organisaties 

- Betrokkenheid en deelname van inwoners wordt 
vergroot 

- Zichtbaarheid van de raad wordt vergroot 
- Voldoende ruimte voor politieke profilering  
- Mogelijkheid om “realtime” verslag te doen van de 

voortgang van MAT 
- Programmajournaals in hun huidige vorm kunnen 

komen te vervallen (wel  formele stollingsmomenten) 
 

- Verdwijnen commissievergadering met 
ondersteuning door commissieleden 

- Door samenvoeging van commissie en raad in één 
vergadering kan druk op de agenda ontstaan.  

- Agendapunten waarover nog geen direct besluit 
genomen kan worden, worden een maand 
doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.  

- Het duidelijke onderscheid tussen formeel en 
informeel overleg heeft risico van te grote scheiding 
overheid – nevenheid 

- Geen vergoeding voor informele avonden voor niet-
raadsleden, tenzij 

- Kosten door meer informele overlegmomenten; 
vergaderen op locatie 

- De planning van de informele kernavonden en 
thema-avonden kan mogelijk niet passen bij het 
formele besluitvormingsproces en integrale 
afwegingen in begroting/kadernota. 



Scenario 4 
 
 



Scenario 4 
 
  Voordelen  Nadelen 

- Duidelijk onderscheid tussen vorm van overleg; 
- Vergaderfrequentie gaat omlaag;  
- Mogelijkheid voor besluitvorming in één 

vergadering (tijdswinst) 
- Aansluiting bij het MAT  
- Betrokkenheid en deelname van inwoners wordt 

vergroot  
- Zichtbaarheid van de raad wordt vergroot 
- Voldoende ruimte voor politieke profilering 
- Kernavond en thema-avond bieden mogelijkheid 

“realtime” verslag te doen van de voortgang 
- Programmajournaals in hun huidige vorm kunnen 

komen te vervallen (wel  formele 
stollingsmomenten) 

- Verdwijnen commissievergadering met 
ondersteuning door commissieleden  

- Door samenvoeging druk op de agenda ontstaan.  
- Agendapunten waarover nog geen direct besluit 

genomen kan worden, worden drie weken 
doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.  

- Minder ruimte voor informeel gesprek over (actuele) 
thema’s. 

- Geen vergoeding voor informele avonden voor niet-
raadsleden, tenzij 

- Kosten door meer informele overlegmomenten; 
vergaderen op locatie 

- De planning van de informele kernavonden kan 
mogelijk niet passen bij het formele 
besluitvormingsproces en integrale afwegingen in 
begroting/kadernota. 



Afweging scenario’s 
 
   

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Betrokkenheid en deelname van inwoners, 

ondernemers en organisaties 

Laagdrempelig zijn 

  

Zichtbaarheid van de raad vergroten 

  

Aansluiting bij het MAT 

  

Besparen van vergadertijd, efficiënt verloop 

van vergaderen 

Ondersteuning door commissieleden; 

belasting raadsleden, 

(Minder) Druk op de agenda 

  

Snelle afhandeling van agendapunten 

  

Afstemming en efficiëntie in P&C Cyclus en 

formele vergaderstukken 

Aansluiting Overheid – Nevenheid 

  



Planning 
 
 

 

 

12 mrt  Toelichting aan commissie nieuwe manier van werken en 

  uitspreken voorkeurscenario 
 

Maart   Uitwerken voorkeurscenario 

  -vormgeving/invulling avonden 

  - juridische aspecten, aanpassen  regelingen/verordeningen etc. 
 

Maart  Uitwerken initiatiefvoorstel 
 

April  Initiatiefvoorstel in B&W voor wensen en bedenkingen 
 

Mei  Behandeling Initiatiefvoorstel in gemeenteraad 
 
 

Introductie nieuwe manier van werken:  september 2019 

      


