
Besluitenlijst van de raadscommissie, 
gehouden op maandag 14 oktober 2019 om 19.30 uur.

Voorzitter:
De heer H. Lentferink

Griffier:
De heer L. Legtenberg

Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college:
Mevrouw C. Luttikhuis (CDA) Mevrouw W. Haverkamp, burgemeester
De heer T. Oude Steenhof (CDA) Mevrouw U. Bekhuis, wethouder 
De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw H. Berning, wethouder 
De heer W. Weerink (CDA) De heer E. Volmerink, wethouder
De heer J. Oude Geerdink (CDA) Mevrouw J. Scholten, gemeentesecretaris
De heer H. Stevelink (CDA)
Mevrouw K. Reinerink (CDA)
De heer T. Eidhof (CDA)
De heer L. Stamsnieder (CDA)
De heer A. Oude Vrielink (CDA)
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw N. Haarman (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)
De heer H. Wessels (PvdA)
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA)
Mevrouw M. de Boer (PvdA)
De heer J. Harmelink (PvdA)

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. Presentatie: stand van zaken Soweco

Mevrouw Doeschot (Ondernemingsraad Soweco) maakt gebruik van het inspreekrecht om de 
commissieleden te informeren over het standpunt van de OR inzake Soweco.

Wethouder Berning verzorgt een presentatie m.b.t. dit onderwerp. De sheets zijn als bijlage bij het 
verslag gevoegd.

Woordvoerders:
De heer Weerink (CDA)
Mevrouw De Boer (PvdA)
De heer Oude Steenhof (CDA)
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)
Wethouder Berning (Portefeuillehouder)

Wethouder Berning vraagt aandacht voor de radenbijeenkomst op 17 oktober a.s.  Tijdens deze 
bijeenkomst worden de uitgangspunten m.b.t. de lokale richting voor de verdere uitvoering van de Wsw 
in de gemeente Tubbergen toegelicht. 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de commissie Ruimte en Economie van 9 september en 
actielijst



Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

N.a.v.:
De heer Weerink vraagt n.a.v. de rondvraag naar de voortgang m.b.t. de subsidieregeling 
Energiebesparing Eigen Huis.
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag en zegt toe extra aandacht te geven aan de communicatie 
voor deze regeling.

Actielijst:
De actiepunten 4, 5, 7 en 8 worden van de actielijst afgevoerd.

Wethouder Berning, burgemeester Haverkamp en wethouder Volmerink geven een toelichting op de 
actielijst. 
Wethouder Volmerink zegt toe de evaluatie verordening starterslening in de eerstvolgende 
commissievergadering toe te lichten met een korte presentatie.

4. Mededelingen 

De voorzitter doet mededeling van het overlijden van mevrouw Olde Olthof.

5. Informatie vanuit het college 

Wethouder Volmerink inzake het opnieuw inrichten van het maaibeleid en de motie die is ingediend in 
het kader van biodiversiteit: de wethouder zegt toe hierop terug te komen in de commissie tijdens het 
uitwerken van de motie.
De heer Oude Vrielink stelt een vraag.
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag.

Wethouder Volmerink m.b.t. de vraag van de fractie PvdA inzake de destijds aangekochte boerderijen 
in het HEMA-LINS-project. Hiervoor zijn in het kader van Rood voor Rood (LINS) maximaal zes 
woningen beschikbaar. Het is geen verplichting maar als deze mee willen doen is het volgens de 
reguliere procedure. De provincie heeft nog geen duidelijk antwoord op de vraag wat er gebeurt met de 
milieuvergunningen en de dierrechten.

Wethouder Bekhuis inzake de vraag van de heer Stevelink over het aantal providers op glasvezel. 
Destijds is glasvezel aangelegd door Cogas als marktpartij. Cogas heeft bepaald dat er drie aanbieders 
kwamen. De gemeente heeft hier verder geen zeggenschap in.

Wethouder Bekhuis inzake de vraag van mevrouw Reinerink over het verdwijnen van de pinautomaat 
in Harbrinkhoek. Landelijk gaan de pinautomaten over naar Geldmaat en Geldmaat bekijkt vervolgens 
waar de pinautomaten moeten komen. Het is nog onzeker of de pinautomaat in Harbrinkhoek komt te 
vervallen. 

Burgemeester Haverkamp inzake de vragen gesteld door de heer Oosterik tijdens de raadsvergadering 
van 23 september over raadsbief 28; ontwerpbegroting veiligheidsregio Twente. De gemeenteraad 
Tubbergen heeft aangegeven in de ingediende zienswijze het plafond 2020 te hanteren voor de 
toekomst. Hiervoor is onvoldoende draagvlak en geen meerderheid om dit doorgang te laten vinden. 
Wel is afgesproken dat de beoogde verhoging van € 95.000,-- ongedaan is gemaakt. Daarnaast is er  
de afspraak gemaakt dat wij aan de voorkant uitgebreid de uitgangspunten voor de begroting 2021 
gaan delen. Dit betekent ook dat de burgemeester van Dinkelland en Tubbergen samen met de 
portefeuillehouder, de heer Hofland, het gesprek aangaan hoe wij dieper de begroting in willen en de 
uitgangspunten goed delen. Daarnaast is de veiligheidsregio in de commissievergadering van januari 
2020 aanwezig om het rekenkameronderzoek nader toe te lichten en dieper op de taken van de 
Veiligheidsregio in te gaan. 

Burgemeester Haverkamp: deelt mee: eind september is er een bijeenkomst geweest met de 
organisatoren van de carnavalsoptochten naar aanleiding van klachten van inwoners over het geluid. 
Het heeft er toe geleid dat er begin november een avond wordt georganiseerd in NO Twente met alle 
wagenbouwers om methodieken te delen.

Burgemeester Haverkamp deelt mee: vorig jaar bleek uit een onderzoek m.b.t. dienstverlening dat de 
gemeente Tubbergen een mail niet heeft beantwoord. Een soortgelijk  onderzoek heeft onlangs weer 
plaatsgevonden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de bereikbaarheid van de gemeente Tubbergen 
nu wel positief scoort. 

6. Rondvraag

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



Mevrouw Luttikhuis vraagt naar aanleiding van het krantenartikel over de onzekerheid voor het werven 
van bestuursleden en de financiële gezondheid van het evenement Glasrijk of de wethouder in gesprek 
is met het bestuur van Glasrijk Tubbergen over de toekomst?
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag en zegt toe de commissieleden op de hoogte te houden 
naar aanleiding van de gesprekken en de resultaten van het onderzoek.

Mevrouw Luttikhuis vraagt naar aanleiding van het basisschoolproject “energy challenge”. Alle 
gemeenten zijn benaderd in de regio. De gemeente Tubbergen heeft er voor gekozen om niet mee te 
doen. Waarom is hiervoor gekozen?
Wethouder Bekhuis neemt de vraag mee en zegt toe hierop terug te komen.

De heer Oude Geerdink vraagt naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving m.b.t. de brandweer: 
vrijwillige- en beroepsbrandweer zouden gelijk moeten worden behandeld tegen betaling en in dienst. 
Hoe ziet de gemeente Tubbergen dit?
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag.

De heer Eidhof vraagt n.a.v. het persbericht m.b.t. het onderzoek naar de verkeersproblematiek A1-
A35. Op welke manier kunnen wij onze belangen (goede afvoer en bereikbaarheid) daarin 
vertegenwoordigen?
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag.

De heer Booijink stelt een vraag over het maandelijks verstrekte overzicht m.b.t. de 
werkloosheidscijfers.
Wethouder Berning beantwoordt de vraag.

De heer  Groothuis stelt een vraag over de werkzaamheden aan de N343 ter hoogte van Weerselo en 
de omleidingen. De Kleijssenweg heeft het door deze omleiding zwaar te verduren. Gaat de provincie 
de ontstane schade aan de Kleijssenweg herstellen?
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag.

De heer Groothuis stelt een vraag inzake de Grensweg in Langeveen. Een deel van deze weg is niet 
verhard waardoor de twee aanwonenden behoorlijk overlast van opstuivend stof hebben door 
langsrijdend verkeer. Dit punt is opgenomen in het MAT maar krijgt geen prioriteit.
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag.

7. Vaststellen 2e Programmajournaal

Voorgesteld raadsbesluit:
1. de raad wordt voorgesteld om het tweede programmajournaal over 2019 van de gemeente 

Tubbergen vast te stellen en;
2. het voordelige saldo van dit tweede programmajournaal ad. € 370.000 te storten in de 

algemene reserve.

Woordvoerders:
De heer Oude Steenhof (CDA)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
De heer Oosterik (CDA)
De heer Wessels (PvdA)
Wethouder Berning
Wethouder Volmerink
Wethouder Bekhuis (portefeuillehouder)

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 28 oktober 
2019.

8. Presentatie: Herontwikkeling van de Verdegaalhal

De heer Dercksen verzorgt een presentatie. De sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.

Woordvoerders:
De heer Wessels (PvdA)
De heer van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Oude Geerdink (CDA)
De heer Booijink (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
De heer A. Oude Vrielink (CDA)

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 H. Stevelink (CDA)

Wethouder Volmerink zegt toe de opmerkingen m.b.t. het betrekken van de raad in het proces van 
selectie en gunning mee te nemen in een voorstel aan de raad.  

9. Vaststellen bestemmingsplan Watereggeweg 4, Albergen

Voorgesteld raadsbesluit:
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 
“Watereggeweg 4 Albergen” met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPWATEREGGEWEG4-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd 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.BUIBPWATEREGGEWEG4-VG01 vast te stellen;

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er 
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, 
aanhef en onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 
6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro;

4. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet 
ongewijzigd vast te stellen.

Woordvoerders:
De heer Stevelink (CDA)
De heer Booijink (Gemeentebelangen/VVD)
Wethouder Volmerink

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 oktober 2019.

10. Kwaliteitsplan Openbaar Groen 2020-2027

De heer Davina verzorgt een presentatie. De sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.

Voorgesteld raadsbesluit:
1. De beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen 2020-2027 Tubbergen 

vaststellen;
2. De benodigde extra structurele middelen voor het verhogen van het groenbudget integraal af te 

wegen bij het opstellen van de begroting 2020 en latere begrotingen;
3. De benodigde extra structurele middelen voor het verhogen van het budget speelvoorzieningen 

integraal af te wegen bij het opstellen van de begroting 2020 en latere begrotingen.

Woordvoerders:
De heer Eidhof (CDA)
Mevrouw Reinerink (CDA)
De heer Harmelink (PvdA)
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)
De heer Stevelink (CDA)
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer W. Weerink (CDA)
Wethouder Volmerink

De vraag van de heer Harmelink over het illegaal in gebruik genomen groen en handhaving hierin 
wordt op een later moment beantwoord.

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 28 oktober 
2019.

18 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 Termijn Afgehandeld
Ja/Nee

1. Wethouder 
Berning

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

2. Wethouder 
Berning

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren

3. Burgemeester 
Haverkamp

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

Begin 2020

6. Wethouder 
Volmerink

Evaluatie Verordening Starterslening 
gemeente Tubbergen 2019

Tijdens de 
raadscommissie van 
4 november 

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