Besluitenlijst van de raadscommissie,
gehouden op maandag 4 november 2019 om 19.30 uur.
Voorzitter:
De heer H. Lentferink

Griffier:
De heer L. Legtenberg

Aanwezig zijn de leden:
Mevrouw C. Luttikhuis (CDA)
De heer T. Oude Steenhof (CDA)
De heer L. Oosterik (CDA)
De heer W. Weerink (CDA)
De heer J. Oude Geerdink (CDA)
De heer G. Weersink (CDA)
Mevrouw K. Reinerink (CDA)
De heer H. Stevelink (CDA)
De heer L. Stamsnieder (CDA)
De heer A. Oude Vrielink (CDA)
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)
De heer M. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)
De heer M. Mensink ( Dorpen Centraal)
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA)
Mevrouw M. de Boer (PvdA)

Aanwezig van het college:
Mevrouw W. Haverkamp, burgemeester
Mevrouw U. Bekhuis, wethouder
Mevrouw H. Berning, wethouder
De heer E. Volmerink, wethouder
Mevrouw J. Scholten, gemeentesecretaris

Afwezig zijn de leden:

Afwezig van het college

Plaats:
Raadszaal

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet allen van harte welkom.
Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststellen van de besluitenlijst van de commissie Ruimte en Economie van 14 oktober en
actielijst
Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
Actielijst:
Actiepunt 4 wordt van de actielijst afgevoerd.
Wethouder Berning geeft een toelichting op de actiepunten 1 en 2.
Actiepunt 1 wordt afgevoerd.

3.

Mededelingen
Geen.

4.

Informatie vanuit het college
Burgemeester Haverkamp inzake de vraag van de heer Wessels over het rooien van een houtwal aan
de Veldweg en de herplantplicht. De eigenaar is opnieuw aangeschreven om de herplant voor 1
december uit te voeren.

Wethouder Bekhuis inzake vervuilde PMD-containers die de afgelopen periode zijn ingeleverd: er zitten
spullen in de container die er niet in horen zoals bijvoorbeeld landbouwplastic, spuitbussen e.d. Dit
maakt dat een lading wordt afgekeurd. Samen met ROVA wordt hier actief op gecommuniceerd richting
de inwoners om zorgvuldiger in te zamelen.
Mevrouw Reinerink stelt een vraag.
Mevrouw Bekhuis beantwoordt de vraag.
Wethouder Bekhuis inzake het project “Gemeente zoekt dak”. De gemeente Tubbergen heeft een
aanvraag ingediend voor het project. Op het moment hierover meer duidelijkheid is komt de wethouder
hierop terug.
Mevrouw Reinerink stelt een vraag.
Mevrouw Bekhuis beantwoordt de vraag.
De heer Stevelink stelt een vraag.
Mevrouw Bekhuis beantwoordt de vraag.
Wethouder Berning inzake het overzicht standcijfers werkloosheid. De wethouder stelt voor om i.p.v.
het huidige maandelijkse verstrekte overzicht, halfjaarlijks een factsheet te bespreken in de commissie
waarin tevens de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet is opgenomen.
De wethouder zegt toe een voorbeeld van een dergelijke factsheet toe te sturen aan de
commissieleden.
4a.

Evaluatie Starterslening
Mevrouw Luijerink (Noaberkracht) verzorgt een presentatie. De sheets zijn als bijlage bij het verslag
gevoegd.
Woordvoerders:
Mevrouw De Boer (PvdA)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Weerink (CDA)
De heer Mensink ( Dorpen Centraal)
Wethouder Volmerink

5.

Rondvraag
De heer Plegt vraagt n.a.v. de ingestelde taalbrigade vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken,
waarbij gemeenten worden geholpen om eenvoudiger te communiceren, of de gemeente Tubbergen
hier ook gebruik van gaat maken.
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag en geeft aan dat deze vraag over duidelijk en
eenvoudig communiceren op een eerder moment is gesteld door raadslid Berning. Binnenkort ligt een
voorstel voor in het college hoe hier vorm aan kan worden gegeven. De raadsleden worden hierover
geïnformeerd.
Mevrouw Luttikhuis vraagt n.a.v. het ingestelde echtscheidingsloket door enkele gemeenten of er in
Tubbergen is nagedacht om een dergelijk loket ook in te zetten.
Wethouder Berning geeft aan dat het initiatief bekend is. E.e.a. is besproken in het portefeuillehouders
overleg en mocht het zover komen dan koppelt de wethouder dit terug.
De heer Stevelink vraagt naar de stand van zaken m.b.t. Natura 2000.
Wethouder Volmerink geeft aan dat LTO Noord en de provincie in de lead zijn in dit proces en dat de
gebiedsprocessen gewoon doorgang blijven vinden.

6.

Vaststellen begroting 2020 gemeente Tubbergen
Voorgesteld raadsbesluit:

1.

2.

Wij stellen uw raad voor te besluiten tot vaststelling van de begroting 2020 van de
gemeente Tubbergen en het nadelige saldo over het jaar 2020 ten bedrage van €
280.000 te onttrekken aan de algemene reserve.
Wij stellen uw raad voor om kennis te nemen van het uitvoeringsplan sociaal domein
dat als bijlage bij deze begroting is gevoegd.

Woordvoerders:
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
Mevrouw De Boer (PvdA)
De heer Stamsnieder (CDA)
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl

De heer A. Oude Vrielink (CDA)
Wethouder Berning
Wethouder Volmerink
Burgemeester Haverkamp
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
Wethouder Berning zegt toe op vraag van de heer Van de Graaf inzake de cijfers m.b.t. het
alcoholgebruik van minderjarigen in de gemeente Tubbergen op een later moment te beantwoorden.
Wethouder Berning zegt toe de vraag van de heer Plegt inzake de kosten van het onderzoek m.b.t. het
onderwijsachterstandbeleid (pag. 48 van de begroting) op een later moment te beantwoorden.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 11 november
2019.
7.

Voorstel subsidiering van maatschappelijk vastgoed
Voorgesteld raadsbesluit:

1. Kennis te nemen van de (opbouw van de) kosten van de subsidieregeling “OZBcompensatie maatschappelijk vastgoed Gemeente Tubbergen 2020”;
2. De subsidieregeling “OZB-compensatie maatschappelijk vastgoed gemeente
Tubbergen 2020” niet in te voeren omdat:
a. De subsidieregeling geen wezenlijke bijdrage levert aan het doel om de
toekomstbestendigheid van ons maatschappelijk vastgoed te verbeteren;
b. De uitvoeringskosten welke gemoeid zijn met deze regeling onacceptabel hoog
zijn.
Woordvoerders:
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
De heer Oosterik (CDA)
De heer Oude Steenhof (CDA)
Wethouder Bekhuis
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 11 november
2019.
8.

Zienswijze Regio Twente
Voorgesteld raadsbesluit:

Wij stellen uw raad voor om geen zienswijze in te dienen op het voorgestelde besluit van de
Regio Twente om de gemeentelijk bijdrage in 2020 te verhogen in navolging op de eerder
genomen besluiten door het algemeen bestuur.
Woordvoerders:
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
Mevrouw Reinerink (CDA)
Burgemeester Haverkamp
De vraag van mevrouw Reinerink over de bijdrage per inwoner aan de Regio Twente wordt op een
later moment beantwoord.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 11 november
2019
9

Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

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

Actor

Activiteit

1.

Wethouder
Berning

Commissie regulier informeren over
nieuwbouw school in Geesteren

2.

Burgemeester
Haverkamp

Voorstel voorbereiden m.b.t. de
informatievoorziening Verbonden
Partijen en de rol van de raad

Termijn

Afgehandeld
Ja/Nee

Begin 2020

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

