
 

 

Inleiding 
 
Voor u ligt het Maatschappelijk Akkoord 2.0, onze gezamenlijke agenda voor de komende drie 
jaren, aangevuld met de begroting voor het jaar 2020. Evenals de eerste editie van het 
Maatschappelijk Akkoord is ook deze versie opgesteld door inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het college van de gemeente Tubbergen. 
 
In de achterliggende jaren zijn we met elkaar hard aan de slag gegaan met Mijn Dorp 2030. 
Een prachtig proces waarin we samenwerken aan het leefbaar houden van de kernen binnen 
onze gemeente. We hebben al veel bereikt en er liggen veel plannen voor de toekomst waarin 
we nauw samen blijven werken.  
 
Net als een gewone agenda, is ook het Maatschappelijk Akkoord 2.0 een praktisch document, 
waarin op overzichtelijke wijze per dorp de gemaakte afspraken staan beschreven. Naast de 
thema’s die belangrijk zijn voor de dorpen, zijn ook negen thema’s benoemd die belangrijk 
zijn voor ons allemaal en waarbij vooral raad en college aan zet zijn. 
Omdat we allemaal - inwoners en gemeente - te maken hebben met schaarste in tijd en in 
geld, moeten er wel keuzes gemaakt worden. In het Maatschappelijk Akkoord 2.0 zijn die 
keuzes gemaakt.  
 
Dat betekent overigens niet dat voor alles wat we willen geld nodig is. Er zijn veel initiatieven 
waarmee direct begonnen kan worden. Voor wat betreft de zaken waarvoor wel geld nodig 
is, zijn de prioriteiten van de inwoners afgezet tegen wat financieel en qua inzet van uren 
mogelijk is. In dit document is met de kleur groen aangegeven aan welke speerpunten en 
activiteiten de gemeente in 2020 een bijdrage levert. 
 
Het Maatschappelijk Akkoord 2.0 is een levend document. Dat betekent dat we het samen in 
de loop der tijd kunnen aanpassen en aanvullen met zaken die op dat moment belangrijk voor 
ons allen zijn. Met het Maatschappelijk Akkoord 2.0 in onze hand werken we samen aan het 
leefbaar houden van onze mooie gemeente waar het ook in de toekomst goed wonen, werken 
en recreëren blijft. 
 
Tubbergen, november 2019 
 
 



 

 

Samenwerken met elkaar, hoe doen we dat binnen de gemeente Tubbergen? 
 
Gemeente Tubbergen zijn we samen. Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente. 
Samen denken we na, maken we keuzes over de toekomst en werken we aan leefbare kernen.  
 
Meedenken, elkaar helpen, samen de schouders eronder, dat zijn de kernwaarden van onze 
gemeente. Want wij geloven dat je met de gebundelde krachten van de samenleving en de 
gemeente veel verder komt. Door elkaar half te staan en te vertrouwen op elkaars kracht, kun 
je als goede 'noabers' samen werken aan een fijne leefomgeving.  
 
Die manier van met elkaar omgaan wilde het bestuur van de gemeente Tubbergen ook 
toepassen in haar eigen manier van werken. Niet van bovenaf regeren, maar samen met 
elkaar om tafel. Vanuit die gedachte zijn wij een aantal jaar geleden het traject Mijn Dorp 
2030 gestart. 
 
Samenwerken binnen Mijn Dorp 2030 is een avontuur van vallen en opstaan. Het is zoeken 
naar een goede manier van communiceren, samenwerken en kijken naar de toekomst. Mijn 
Dorp 2030 is maatwerk en kan daarom in ieder dorp totaal anders uitpakken. Dat maakt het 
mooi, maar soms ook best lastig. 
 
De start 
Voor Mijn Dorp 2030 bestond er geen recept en het bleek ook onmogelijk om dat van tevoren 
op te stellen. Dus zijn we op een dag gewoon begonnen. Samen met de inwoners uit de 
dorpen zijn we aan de slag gegaan. We dachten na over de toekomst en over wat nodig zou 
zijn om een dorp ook op lange termijn leefbaar te houden. Inmiddels wordt in alle dorpen 
binnen de gemeente Tubbergen volop nagedacht, gewikt, gewogen, concrete plannen 
gemaakt en uitgevoerd.  
 
Het Maatschappelijk Akkoord 
Inwoners weten als geen ander wat belangrijk is voor de toekomst van hun dorp. De 
gemeente doet er alles aan om de plannen die  samen zijn ontstaan, te verwezenlijken. 
Omdat we al geruime tijd met elkaar samenwerken en vertrouwen hebben in elkaars kennis, 
kunde en ervaring heeft de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 besloten een 
coalitie te sluiten met alle inwoners: het Maatschappelijk Akkoord, de gezamenlijke agenda 
voor de toekomst. 
 
Inmiddels zijn we een jaar verder en staat de begroting voor 2020 op de agenda. Omdat het 
MAT de basis is voor de begroting, hebben de buur(t)mannen of buur(t)vrouwen samen met 
de werkgroepen Mijn Dorp 2030 de huidige kernagenda’s doorgenomen en daarbij kritisch 
gekeken naar de stand van zaken, wat de eerstvolgende stappen zijn en of er eventueel 
aanvullende thema’s of projecten zijn die in 2020 gaan lopen. Op basis van die aanpassingen 
is het MAT waar mogelijk aangepast en met inwoners besproken tijdens een dialoogavond. 
Dit bijgewerkte MAT vormt de basis voor de begroting 2020 oftewel het MAT 2.0. 
 
 
 
Hoe nu verder? 



 

 

Het samenwerken aan de toekomst van onze dorpen gaat ook in 2020 gewoon door!  Ook  
aan het ontwikkelen van de manier van denken en doen van de raad, college en ambtenaren. 
In 2020 blijven wij daarom werken aan de volgende punten: 
 
 
Bestuurlijke vernieuwing:  
De raad wil aansluiten op de energie en de daadkracht in de dorpen. De raad heeft daarom 
het besluitvormingsproces meer laten aansluiten bij de samenleving. In het komende 
politieke jaar zal de gemeenteraad maandelijks een bezoek brengen aan een dorp. Deze 
zogenaamde kernavonden vormen het onderdeel van de nieuwe vergaderstructuur van de 
gemeenteraad van Tubbergen. De commissievergaderingen zijn teruggebracht naar één 
avond en de avond die daardoor vrijkomt wordt besteed aan de kernavonden.  
 
De kernavonden worden weliswaar georganiseerd op verzoek van de gemeenteraad, maar 
wel heel nadrukkelijk in samenwerking met de dorpen. Samen bepalen we de agenda. Doel 
van deze kernavonden is om dichter bij de inwoners te staan en van elkaar te leren en samen 
te ontdekken wat de meest praktische uitvoering is van de nieuwe bestuursstijl in de 
gemeente Tubbergen. Daarnaast wordt tijdens deze avonden de voortgang van het MAT 
besproken en kijken we samen vooruit naar de uitdagingen die op ons afkomen.   
 
Ook blijft de raad werken aan de rol van de gekozen volksvertegenwoordigers binnen deze 
nieuwe manier van samenwerken met alle inwoners. Hoe kun je nog kaders stellen als je nauw 
bent aangesloten bij de ontwikkelingen in de dorpen? Wil je nog ‘nee’ zeggen als er 
voldoende draagvlak blijkt voor een plan? Hoe gaat de raad kiezen en prioriteren met oog 
voor ieders belang? 

 
Rolverdeling:  
Om van elkaar te weten wie wat doet en aan elkaars verwachtingen te kunnen voldoen, is het 
belangrijk dat we met elkaar afspreken wie welke rol heeft. Wie neemt het voortouw, is de 
gemeente regievoerder of faciliteert de gemeente de initiatiefnemers en nemen zij het 
voortouw? Voor de komende periode wil de gemeente (nog meer dan dat zij tot nu toe 
hebben gedaan) afspraken maken over wie welke rol heeft. 

 
Buur(t)mannen en – vrouwen:  
De gemeente wil de rol en betekenis van buur(t)mannen en -vrouwen als partner voor de 
dorpen versterken. De buur(t)mannen en –vrouwen zijn een waardevolle verbinding tussen 
samenleving en gemeente. Zij vormen de toegang, de schakel tussen beide partijen en 
zorgen voor partnerschap in de samenwerking.  
 
In 2019 hebben we gewerkt aan een nieuwe rolbeschrijving voor de buur(t)mannen en – 
vrouwen. Deze hebben we opgesteld na overleg met een aantal inwoners, maatschappelijke 
organisaties, collegeleden en raadsleden. Met deze nieuwe rolbeschrijving is duidelijk wat 
verwacht mag worden van de buur(t)mannen en –vrouwen en kunnen we verder bouwen 
aan een daadkrachtige partnerschap tussen samenleving en gemeente.  
   
 
 



 

 

Omgevingswet: 
Op deze manier, met een voortdurende focus op de resultaten en effecten die we met elkaar 
willen bereiken, met lef, creativiteit, denken in mogelijkheden en uitdagingen en ruimte voor 
de samenleving willen we ook werken aan de invulling van de Omgevingswet. Dit is een 
nieuwe opgave, door het Rijk aan ons opgelegd. Maar wel een opgave die ons verder zal 
helpen in het ontwikkelen van onze manier van samenwerken met inwoners, organisaties en 
ondernemers. 
 
Financiële experimenten:  
Een andere manier van werken vraagt ook om het verkennen van andere manieren van 
financieren. De gemeente wil graag samen met inwoners, ondernemers en organisaties 
experimenteren met de burgerbegroting en de Right to Challenge. Bij de Burgerbegroting 
mogen inwoners zelf beslissen waaraan het gemeentelijk budget wordt besteed. Right to 
Challenge houdt in dat inwoners taken van de overheid kunnen overnemen als zij denken 
dat het anders, beter en/of goedkoper kan.   
 
Experimenteren betekent ook van elkaar leren en elkaar informeren zodat we bewuste 
risico’s nemen en kansen benutten. Dit onderwerp hebben we besproken tijdens een 
inspiratiebijeenkomst met alle dorpsraden en raadsleden. Op onderdelen / afgebakende 
onderwerpen heeft een aantal dorpen aangegeven eventueel wel open te staan voor een 
burgerbegroting.  
 
Een mooie eerste stap zou een gezamenlijke bijeenkomst kunnen zijn om meer informatie 
over dit onderwerp te delen en af te tasten wie mee wil doen en wat mogelijke onderwerpen 
zouden kunnen zijn. Afhankelijk van de uitkomst van zo’n bijeenkomst gaan we samen met 
inwoners aan de slag, passend bij onze samenleving en onze manier van werken. Maar we 
willen niks opleggen en sluiten aan bij de energie van de dorpen.  
 

 
 

 
 



Kernagenda Albergen
29-okt-19

Bron / herkomst Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de 
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?

Begroting 2019 Wonen en Groen Een mooi centrum in het 
midden van Albergen (op 
de plek van 
Miets/tankstation met 
winkels (1e 
levensbehoeften) 

1         Met de initiatiefnemers en de eigenaren van het pand 
Miets en het aangrenzende tankstation in overleg en 
plannen maken. 
2         Onderzoeken of er behoefte is voor woningen voor 
ouderen, gezondheidscentrum en of het kerkplein bij deze 
plannen betrokken kan worden? 
3         Overleg met de middenstanders i.v.m. bereidheid om 
te verhuizen naar het centrum? 
4         Overleg met de parochieraad om het kerkplein bij het 
centrumplan te betrekken. 
5         Invulling  (gedeeltelijke) leegstand in basisschool 
Kadoes. Het pand wordt niet meer volledig benut.

Projectontwikkelaar met 
ondersteuning van de gemeente en 
de Werkgroep

Wachten op goedkeuring van het ingediende
 plan.

Plan Zenderseweg – Hobergenstraat betrekken bij 
centrumplan: is afhankelijk van uitkomsten overleg 
werkgroep Zenderseweg, op basis daarvan vervolgstappen  
bepalen.

Gesprekken voeren 

Stimuleren en
Begeleiden van 
ontwikkelingen

Voorstellen schrijven

De ingezette processen om samen 
met de kernen de woonbehoefte in 
te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in 
agenda Wonen

Begroting 2019 Wonen en Groen Aansluiten bij de 
woningbehoefte van de 
jongeren en de ouderen  
in Albergen.

1  Zorgen voor betaalbare woonruimte voor jongeren en 
ouderen 
2  Stimuleren doorstroming  
3 Overleg en plan maken met de woningbouwvereniging
4 Structuur aanbrengen in afstoten van woningen van de 
woningbouwvereniging.

De werkgroep met ondersteuning 
van de gemeente

Afspraken maken (gemeente, TOF en de woning-
stichting

Ondersteunen en 
stimuleren

Ondersteunen en 
stimuleren

Reguliere uren 

Begroting 2019 Wonen en Groen Dat Albergen een 
aantrekkelijk en mooi 
groen dorp wordt. Zowel 
binnen de bebouwde kom 
als in het buitengebied.

Inhaalslag maken i.v.m. achterstallig onderhoud groen in de 
bebouwde kom. Onderzoeken of we gaan vervangen of 
gaan veranderen. Aan de hand hiervan verdere plannen 
maken.

De werkgroep en de WBV Wachten op vatstelling Nota KOR Uitvoeren Reguliere uren 

Begroting 2019 Wonen en Groen Dat Albergen een 
aantrekkelijk en mooi 
groen dorp wordt. Zowel 
binnen de bebouwde kom 
als in het buitengebied.

Verfraaiing van de rotondes bij binnenkomst van Albergen. 
Plannen maken om dit zo spoedig mogelijk op te pakken.

De werkgroep samen met de 
gemeente

De rotondes adopteren van de provincie en ze
in eigen beheer hebben

Stimuleren Reguliere uren

Begroting 2019 Wonen en Groen Dat Albergen een 
aantrekkelijk en mooi 
groen dorp wordt. Zowel 
binnen de bebouwde kom 
als in het buitengebied.

1 Het groen in het buitengebied behouden 
2 Een uniforme werkwijze voor bermonderhoud Onderhoud 
van groen in de bebouwde kom 
3 Houtwallen en bomen in het buitengebied niet zomaar 
laten verdwijnen
4 Kwaliteitsverbetering openbare looppaden

De werkgroep samen met de 
gemeente

Wordt meegenomen in de nota Kwaliteit openbare ruimte Opstellen van de 
beleidsnota

Reguliere uren 

Begroting 2019 Wonen en Groen Dat Albergen een 
aantrekkelijk en mooi 
groen dorp wordt. Zowel 
binnen de bebouwde kom 
als in het buitengebied.

Meer aandacht voor bordenvervuiling Nagaan of dit past/ aansluit bij het bestaande beleid van de 
gemeente

Faciliteren en 
stimuleren

Reguliere uren

Dit hebben afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Begroting 2019 Sport en Bewegen Het centraliseren van de 
sportaccommodaties. Dit 
biedt de mogelijkheid voor 
omnisport.

* De werkgroep concrete plannen/visie laten maken, met 
ondersteuning van de gemeente. 
* Na denken over ruimtelijke ordening (locaties).

De werkgroep Het instellen van een werkgroep op dit thema. Daarna het 
opstellen van een visie, plannen maken.

Ondersteunen en 
stimuleren

Reguliere uren 

Begroting 2019 Sport en Bewegen Eén ingang voor alle 
sporten en het vergroten 
van de sociale functie van 
de verenigingen in de 
sport (betrekken minder 
draagkrachtigen).

*  Het bevorderen van de samenwerking tussen de 
sportverenigingen 
*  Samenwerking met verenigingen, gemeente, TOF-
onderwijs en Kinderopvang.  
*  Koppeling met Cultuurhoes en de dagbesteding.
- Wens voor een Sportmakelaar
- Visie op centraliseren sport 

De werkgroep, sportverenigingen, 
onderwijs, kinderopvang, 
Cultuurhoes

Een overleg inplannen waar alle betrokken partijen bij 
aanwezig zijn

Stimuleren en waar 
nodig ondersteunen

inzet verenigings-ondersteuner en 
of buurtsportcoaches

Koppeling met robusste 
sportstructuur, zie thema 
Maatschappelijk Vastgoed.

Begroting 2019 Sport en Bewegen Vitale inwoners in 
Albergen

*   Het sporten stimuleren voor zowel de jongeren als de 
ouderen vanwege de gezondheid 
*   Breedtesport, waarbij voldoende aanbod bestaat voor de 
jeugd

Het instellen van de werkgroep Stimuleren en waar 
nodig ondersteunen

inzet verenigings-ondersteuner en 
of buurtsportcoaches

Begroting 2019 Ondernemen Een gecentreerd winkel – 
leefgebied met 
ontmoetings-plek , waar 
de 1e levens-behoeften 
aanwezig zijn; eventueel 
gecombineerd met 
woningen voor ouderen.

Herverkavelingsmogelijkheden onderzoeken (vragen of er 
ondernemers bereid zijn naar het centrum te verhuizen; wat 
hiervoor nodig is, hoe om te gaan met hetgeen ze 
achterlaten (pand) ) 

De werkgroep en de gemeente 
(faciliterende rol)

In overleg gaan met de werkgroep/ondernemers  hoe zij 
tegen een mogelijke herverkaveling aankijken / of zij kansen 
zien hiervoor in Albergen.  

Initiator voor het eerste 
overleg 

Faciliteren

Verkenning binnen reguliere uren 
bedrijfsconsulent. 
Inzet gebiedsregisseur (bereidheid 
tot verhuizen; helpen bij 
planvorming; bewustwording koop in 
eigen dorp bevorderen etc) 
Werkkapitaal: 10.000 euro (via 
kernoverstijgende agenda)

Begroting 2019 Ondernemen Lange termijn visie 
opstellen voor 
bedrijventerreinen en 
actief grondbeleid voeren. 
Bestaande bedrijven 
behouden

Gemeente breed de rol van de gemeente bij het grondbeleid 
t.a.v. bedrijventerreinen, samen met de partners, onder de 
loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen

Ondernemers en de gemeente Wordt meegenomen in de kernoverstijgende 
agenda Werk aan de Winkel

Initiator gesprek Wordt meegenomen in de 
kernoverstijgende 
agenda Werk aan de Winkel

Begroting 2019 Ondernemen Bouwmogelijkheden voor 
de ondernemers

Het onder de aandacht brengen van de bouwmogelijkheden 
voor de ondernemers in Albergen

De gemeente Ondernemers zijn aan zet. Gemeente is faciliterend. 
Aangeven welke mogelijkheden er nog zijn voor de 
ondernemers om te bouwen / uit te breiden.

Faciliteren N.v.t.

Begroting 2019 Ondernemen De ondernemers actief en 
vooraf betrekken bij beleid 
en regelgeving

De ondernemers actief en vooraf betrekken bij beleid en 
regelgeving:  nemen we mee bij het gemeente breed 
inventariseren van de wens en behoefte aan een Visie op 
Ondernemen 

Ondernemers en de gemeente Bijeenkomst met alle besturen van de 
ondernemersverenigingen afgerond, wordt verder 
meegenomen in agenda Werk aan de Winkel

Bijeenkomst faciliteren Wordt meegenomen in de 
kernoverstijgende 
agenda Werk aan de Winkel

Begroting 2019 Ondernemen Een bewustwordings-
campagne ‘koop in je 
eigen dorp’.  Het 
vergroten van de 
onderlinge samenwerking 
en de samenwerking 
tussen de ondernemers, 
de verenigingen en de 
inwoners.

Het in kaart brengen van de ondernemers in Albergen en 
gezamenlijk nadenken hoe deze bewustwording te creëren 
en wie hiervoor nodig is (verenigingen, inwoners etc.) 

Ondernemers/inwoners Wordt meegenomen in de kernoverstijgende 
agenda Werk aan de winkel

Geen rol (wellicht 
ondersteuning 
buur(t)man) 

Wordt meegenomen in de 
kernoverstijgende agenda Werk aan 
de winkel 



Begroting 2019 Ondernemen Vereenvoudigen van de 
evenementenvergunning

Vereenvoudiging van de evenementenvergunning: In 
overleg met de gemeente hoe we dit aan kunnen pakken.

Ondernemers Overleg tussen gemeente en organisatoren van 
evenementen in Albergen. 

Initiator 1e gesprek Reguliere uren

Begroting 2019 Ondernemen Behoefte onderzoek doen 
voor project startups, 
uitbreiding ZZP-ers.

Behoefte onderzoek voor project start ups, uitbreiding 
ZZP'ers: Dit punt nemen we gemeente breed mee bij de 
kernoverstijgende agenda; goed vestigingsklimaat creëren 
voor start ups en bestaande bedrijven. 

Gemeente en ondernemers Met ondernemers in gesprek (gemeente breed) hoe zij dit 
zien

Initiator gesprek Reguliere uren

Begroting 2019 Ondernemen Het creëren van een 
Hightech gebiedje dat 
zorgt voor nieuwe 
bedrijvigheid

Creëren van een Hightech gebiedje dat corgt voor nieuwe 
bedrijvigheid: Meenemen in kernoverstijgende agenda bij 
onderzoek hoe aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. 
(wellicht actieve acquisitie door nieuwe bedrijven te 
benaderen met hoogwaardig personeel die een positieve 
invloed hebben op het dorp). 

Gemeente en ondernemers Verdere verdieping door met ondernemers in gesprek te 
gaan

Initiator gesprek Reguliere uren

Begroting 2019 Duurzaamheid Alle mogelijkheden van 
energieopwekking 
onderzoeken (ruimte voor 
experimenten)

 Onderzoek naar eigen energiecoöperatie Albergen 
· Aanhaken bij bestaande initiatieven als Essenkracht 
· Onderzoek de mogelijkheden van alle daken die geschikt 
zijn voor zonnepanelen 
· Woningbouwvereniging Tubbergen wil graag samenwerken 
met initiatieven uit de samenleving 
·  Quick wins draagt bij aan bewustwording, denk aan 
levensbestendige woningen om koken op gas om te zetten 
naar elektriciteit (oa. Veiligheid bij ouderen) 
·  Onderzoeken optie locatie windmolen bij de ijsbaan

Primaire verantwoording ligt bij de 
samenleving

Gemeente in de rol van regisseren, 
verbinden, faciliteren (voorlichting) 
en vooral daadkracht

In overleg gaan met de werkgroep en plannen maken en 
uitwerken

Stimuleren en 
ondersteunen

Reguliere uren

Begroting 2019 Gezondheid Dat de inwoners zolang 
mogelijk zelfstandig in 
Albergen kunnen blijven 
wonen. 

Zorgen dat er zoveel mogelijk geschikte woonruimten 
beschikbaar komen.

De werkgroep en de gemeente  In samenwerking met Mijn Albergen 2030 locaties aanwijzen 
waar voor de doelgroepen starters en ouderen woningen 
gerealiseerd gaan worden in aantallen die passen in het 
gemeentelijk woningprogramma

Wordt meegenomen in 
het woningonderzoek

Afgerond

Begroting 2019 Gezondheid Dat de inwoners zolang 
mogelijk zelfstandig in 
Albergen kunnen blijven 
wonen. 

Omzien naar elkaar en ervoor zorgen dat de mensen elkaars 
mantelzorger worden

Mantelzorgondersteuning kenbaar maken Faciliteren Inzet mantel-zorgconsulent Wij in de 
Buurt

Begroting 2019 Gezondheid Dat er geen eenzaamheid 
en armoede is in Albergen

Omzien naar elkaar, open Eettafel en de Kuierstie met 
inloopochtend. Het bezoeken van 65 plussers. Uitbreiding 
van de dagopvang.

Behoefteonderzoek naar uitbreiding dagopvang. Link met 
kern overstijgend. 
Uitvoering geven aan preventiebudget onderwijs, convenant 
sportverenigingen

Faciliteren Mogelijk ondersteuning van een 
professional Wij in de Buurt

Begroting 2019 Gezondheid Een gezonde 
leefomgeving voor de 
leefbaarheid van het dorp.

Meer en betere natuur rondom het dorp. Meer wandelpaden. 
Veilige verkeerssituaties.

Faciliteren Geen aanvullende middelen/uren



Begroting 2019 Gezondheid Verhogen bewustzijn van 
de omgang met alcohol en 
drugs voor jongeren en 
hun ouders

Bewustwordingsproces opgang brengen. Meer voorlichting 
geven

Faciliteren



Kernagenda Fleringen
29-okt-19

Bron / herkomstThema Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente 
daarin?

Wat is er voor nodig in 2020?

Begroting 2019 School naar KulturhusBehoud van kwalitatief goed onderwijs in 
Fleringen. Behoud van identiteit en functies 
in De Spil (Kulturhus). Eigen entree voor 
kinderopvang / school en eigen entree voor 
Kulturhus. 
Doorgaande lijn van 0-12 jaar met ook 
contactmomenten tussen jong en oud.
Zorg dat het allemaal niet te krap wordt.

1 Het bureau M3V advies & management heeft 
in opdracht van de werkgroep ‘School naar de 
Spil’ een programma van eisen opgesteld. Dit 
programma van eisen is tot stand gekomen 
a.d.h.v.  de input die verzameld is  middels 
deskresearch en werkbijeenkomsten met de 
school en kinderopvang. 
2 De werkgroep ‘School naar de Spil’, zal op 
basis van het programma van eisen één 
scenario uitwerken  voor de verplaatsing van 
de school naar het Kulturhus. Bij dit scenario 
wordt rekening gehouden met een uitbreiding 
van +/- 250 m2.

Werkrgroep 'School naar de Spil'

Gemeente

Schoonbestuur TOF

Dat is afhankelijk van de besluitvorming 
van het totaalplan.

Opstellen van een concreet projectplan 
met fasering.
Bespreken met Fleringen  in hoeverre 
gemeente kan  
ondersteunen.Verantwoordelijkheden 
vastleggen in 
samenwerkingsovereenkomst TOF, 
Gemeente en Stichting. 

Ondersteunen en faciliteren De uitwerking van dit scenario zal moeten 
uitwijzen wat het plan daadwerkelijk gaat 
kosten.
In het IHP is een budget van 300.000,- 
opgenomen voor de verbouwing van de 
school.
Voor de uitwerking van dit plan zijn 
ambtelijke uren nodig. Deze worden 
meegenomen en waar nodig bekostigd 
vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. 
Zie kernoverstijgende agenda. 

Financiele consequenties zijn nog niet bekend. 
IHP gelden zijn waarschijnlijk niet toereikend 
voor dit plan. Hierover moet een apart besluit 
genomen worden.  

Begroting 2019 Woningbouw In Fleringen moeten voldoende beschikbare 
woningen zijn voor iedereen die graag in 
Fleringen wil wonen, met name voor jong 
en oud.

Indien er behoefte is aan verdere uitwerking 
van dit thema, zal vanuit het dorp Fleringen 
hiervoor een werkgroep in het leven moeten 
worden geroepen.

Fleringen De volgende stap zal komen uit de analyse 
van de enqueteresultaten. 
Tevens wil Fleringen scenario's 
ontwikkelen m.b.t. bestaande 
schoolgebouw.

Ondersteunen en faciliteren De ingezette processen om samen met de 
kernen de woonbehoefte in te vullen worden 
voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.

Begroting 2019 Inrichting / openbare ruimteEen visie voor de dorpsentree waarin de 
belangen / wensen van alle inwoners zo 
goed mogelijk zijn meegenomen.

De historie van Fleringen (Herinckhave) is 
terug te zien in de dorpsentree.

De dorpsentree moet verkeersveilig zijn.

Een open kerkplein.

Dorpsommetjes, met de mogelijkheid om 
ook korte wandelingen te maken voor 
ouderen.

Vitaliteitstuin voor jong en oud.

Werkgroep Herinrichting Entree Fleringen heeft 
het plan gereed. Op dit moment ligt er een 
subsidie-aanvraag van 150.000,- bij de 
provincie i.h.k van Gebiedsontwikkeling 
Noordoost-Twente.  Totale kosten van het plan 
zijn: 631.275,- De werkgroep wil het plan 
presenteren aan het college en de raad.                                     
Het plan mag en kan in fases uitgevoerd 
worden binnen de gestelde financiële kaders.        

Werkgroep HEF

Gemeente

Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden 
van de subsidie gebeidsontwikkeling NOT 
zal het plan voor 01-01-2021 uitgevoerd 
moeten worden. 

In overleg met Fleringen bepalen wie 
opdrachtgever wordt.
In gesprek blijven met Fleringen over 
oplossingen voor het tekort. 

Het project HEF zal in fases worden uitgevoerd. 

Uitgaande van 150.000,- subsidie 
gebiedsontwikkeling NOT zal er uit "Mijn Dorp 
2030" middelen gevraagd  worden. De 
gemeente gaat in eerste instantie uit van een 
eigen bijdrage uit Fleringen. Dus op voorhand 
wordt geen aanvullende financiele bijdrage 
toegzegd. 

Het bedrag dat in 2019 beschikbaar is 
gesteld, blijft staan (€ 100.000). 

Over eventuele aanvullende benodigde 
middelen vanuit de gemeente, moet een apart 
besluit worden genomen.

Begroting 2019 Gezondheid Een goede fysieke, sociale en mentale 
gezondheid voor de inwoners van Fleringen

Zie speerpunten thema gezondheid:  
· Vitale verenigingen en betere samenwerking 
tussen verenigingen en maatschappelijke 
organisatie zoals bijvoorbeeld de school 
· Vitaal oud worden en langer in Fleringen 
blijven kan o.a. door het inzetten op het 
voorkomen van eenzaamheid en goede 
voorzieningen voor ouderen  
· Een betere mix tussen jong en oud. Van 
elkaar kun je leren en samen kun je meer 
· Minder alcohol- en drugsgebruik en minder 
roken bij de jongeren in Fleringen

Werkgroep "Fleringen met mekaar" Uitvoering project: de vitale beweging. Ondersteunen en faciliteren mede door de 
inzet van 'WIJ in de buurt'

Reguliere uren
Vanuit Sociaal Domein is er ondersteuning voor 
dit project.

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



 Kernagenda Geesteren
29-okt-19

Bron / herkomst Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

Nieuw Toekomstbestendige huisvesting voor het bewegingsonderwijs in Geesteren 1. Met minimaal onderhoud open houden van huidige gymzaal tot september 2022
2. Investeren in de Ransuil of in alternatieve oplossing voor bewegingsonderwijs vanaf september 2022. 

Afspraken over realisatie 
bewegingsonderwijs in de Ransuil per 
2022.

Gemeente is verantwoordelijk voor 
bewegingsonderwijs. Daarom financier  van 
alternatief bij Ransuil. 

Via separaat voorstel wordt dit aan de raad 
voorgelegd. 

Begroting 2019 Muziek en 
Cultuur

In Geesteren 2030 worden Geesternaren van alle leeftijdsgroepen op een actieve, maar ook passieve manier betrokken bij muziek en cultuur in ons dorp. 

Dit is van belang om de leefbaarheid optimaal te houden; muziek en cultuur zorgen voor verbinding, plezier en ontspanning. Zij hebben een zichtbare plek in ons 
dorp.

Overdekte open lucht voorziening
Het podium op het Noaberplein moet worden omgebouwd tot een overdekte muziekkoepel met optimale akoestiek.
Muziek/cultuurcoach aanstellen
Hij of zij wordt de spin in het web om het muziek- en cultuuraanbod in Geesteren te verbinden en versterken. Door verbindingen te leggen tussen groepen en verenigingen, door ze te adviseren en te begeleiden om 
toekomstbestendig te worden. Deze persoon kan ook de gezamenlijke agenda van alle activiteiten en een database van muzikanten gaan opzetten en beheren. Bovendien zorgt de coach voor een sterkere verbinding tussen 
schoolkinderen en muziek/ cultuur.

Projectkoor
We constateren dat het aantal koren in Geesteren is gedaald.Enerzijds omdat de rol van de kerk een andere is geworden. Maar anderzijds ook, omdat het bestaande aanbod niet volledig aansluit bij de wensen. Dat betekent dat 
we moeten vernieuwen. Sommige zangliefhebbers willen zich liever inzetten voor een koor op projectbasis, al dan niet samengesteld op basis van muzieksoort (pop, jazz enz.) of voor een speciale (éénmalige) uitvoering. Ook ligt 
er een wens om een schoolkoor op te richten.

Strippenkaart
Muziek- en culturele activiteiten hebben een positieve uitwerking op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De schoolomgeving biedt een prachtkans om kinderen 
enthousiast te maken voor culturele en muzikale activiteiten. Ook in de buitenschoolse activiteiten. Het doel is om met de bijna 25 culturele en muzikale organisaties een aanbod te creëren, waarbij inwoners zoveel mogelijk 
disciplines kunnen uitproberen aan de hand van een strippenkaart.

Multifunctionele oefenlocatie
Een belangrijke voorwaarde om de droom werkelijkheid te laten worden, is de toevoeging van een multifunctionele ruimte aan de bouw van de nieuwe school. Een ruimte die voldoet aan alle technische wensen van de 
verschillende organisaties. Ook op het gebied van akoestiek. Kort gezegd: een podiumvoorziening en oefenlocatie. Voor gezelschappen, koren, muziekvereniging, bands enz. Maar ook voor de leerlingen van de school om hun 
culturele talenten te laten zien. Belangrijk is ook dat er binnen de school ruimte is voor individuele (muziek)lessen.

De werkgroep onderzoekt zelf de mogelijkheden en wensen voor de 
openlucht voorziening, het projectkoor en de strippenkaart. 

Van de gemeente wordt ondersteuning (financieel en inzet) verwacht voor 
het aanstellen van de muziek/ cultuurcoach.

Met behulp van deze coach kan het projectkoor en de strippenkaart ook 
sneller en beter worden gerealiseerd.

De gemeente moet de wens voor realisatie van een multifunctionele 
ruimte meenemen in de plannen voor de nieuwbouw van de basisschool. 

Met inzet van muziek en cultuurcoach de 
plannen uitwerken. Ook realisatie 
muziekkoepel, eventueel in samenhang 
met nieuwbouw school.

Van de gemeente wordt verwacht dat ze de 
werkgroep ondersteunt met advies en middelen. 

De werkgroep zal veel zelf kunnen doen, maar 
waarschijnlijk wel een financiële bijdrage vragen voor 
de overdekte openlucht voorziening, het aanstellen 
van de muziek/ cultuurcoach en de realisatie van de 
multifunctionele locatie als onderdeel van de nieuwe 
school. 

Uren ondersteuning door ambtenaar, 
vergelijkbaar met 2019. Was toen onderdeel 
van structurele takenpakket en behoeft geen 
extra financiering. 

Geen financiele bijdrage.

Begroting 2019 Regionomis
ch 
Geesteren

De ambitie is het realiseren van een compact centrum in Geesteren. Van Hamer tot Kottink met winkels en horeca.

Daarvoor willen we het volgende bereiken:
·        Ook in 2030 nog een levendig centrum waar de 1e levensbehoeften-plus (ook kapper, fietsenzaak etc. ) verkrijgbaar zijn. 
·        Levensvatbaar houden en behouden van huidige winkelaanbod Geesteren (aanbod =reden om in Geesteren te blijven wonen).  
·        Verjonging van het ondernemersbestand om continuïteit te waarborgen
·        Behouden van klanten uit Langeveen en Manderveen die in Geesteren hun inkopen doen
·        Bewustwording voor de continuïteit van het winkelaanbod  
·        Verkeersluw centrum (geen vrachtverkeer, landbouwverkeer), maar winkels wel bereikbaar met de auto 
·        Andere invulling van het huidige kerkplein

Verder gaan op de ingezette weg (bv gesprekken voeren met ondernemers, aan de slag met onderzoek Kadaster) en afwachten uitkomsten locatie onderzoek nieuwbouw school. Ook kerk meenemen in het proces. Nieuwe 
invulling kerkplein is ook een optie. Wel belangrijk dat we het huidige enthousiasme vasthouden en dat dit niet weg ebt. Dus het locatie onderzoek moet snel gestart worden. 
Gebiedsregisseur op pad sturen in Geesteren. Deze persoon krijgt een aantal opdrachten mee waaronder het verder vergroten van bewustwording bij bestaande ondernemers om na te denken over hun toekomst en de toekomst 
van hun onderneming. Met ondernemers die binnen afzienbare tijd stoppen bespreken hoe de toekomst er uit ziet. Kijken waar mogelijk beweging in zit (herverkaveling – ruilen). Ook richten op éénpitters / ZZP-ers die mogelijk 
gezamenlijk een ruimte willen in Geesteren (naar voorbeeld Tom Linneman – bieb). Rabobank wellicht optie? 
Kijken of het bestaande winkelaanbod wellicht kan worden uitgebreid met een groentezaak, een ijssalon, een visboer, wellicht gecombineerd met elkaar met zuivel. Geen luxe zaken maar ‘basiszaken’. 
Mogelijkheden ‘gat in de markt’ zaken / pop up stores meenemen in het proces. In gesprek met andeigenaren/projectontwikkelaars. Mooiste zou zijn als de huurder naar elders verhuisd en de pandeigenaar die niks wil het nakijken 
heeft. 
Het samenbrengen van winkels werkt positief. Men versterkt elkaar (bijvoorbeeld DA en Plus). Hoe dichter bij elkaar des te groter de versterkende werking. 
Mogelijke acties om verder vorm te geven / uit te werken:
·     Verbinden van jonge toekomstige ondernemers aan huidige ‘oudere’ ondernemers met het oog op mogelijke opvolging en ook om ‘oudere’ ondernemers bekend te maken met social media. Social media biedt kansen voor 
uitbreiding klantenkring. ‘Winkeliershub’
·     Organiseren van een bijeenkomst/rondgang/open huis van alle bedrijven in Geesteren, Langeveen en Manderveen. Bekendheid hiermee vergroten, onderlinge samenwerking verstevigen, inwoners informeren wat er allemaal 
is (koop in je eigen dorp-bewustzijn). 
·     Onderzoeken of er zaken aan te trekken zijn zoals Ten Cate – Vinylparadijs – Hamer waarvoor mensen van buiten naar Geesteren komen. Wellicht idee om hier aantrekkelijke randvoorwaarden voor te scheppen. 
·     Met verenigingen in gesprek om belang ondernemers/winkeliers aan te geven voor leefbaarheid Geesteren (oa sponsoring) en hen vragen hun leden hier bedacht op te maken. Als de ondernemers er niet meer zijn, gaat de 
contributie omhoog. 
·     Daarnaast ook verenigingen aangeven: koop bij de lokale ondernemers. 
·     Onderlinge samenwerking tussen winkeliers bevorderen en inwoners binden door bijvoorbeeld een gezamenlijke spaarpas uit te brengen. Bij elkaar brengen van mensen/partijen etc. leidt tot nieuwe ideeën: altijd goed om te 
doen

Gemeente: aanjagen en faciliteren. Eventueel ook financieel bijdragen om 
zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Gemeente zou ook risico kunnen nemen door bijvoorbeeld pand(en) te 
kopen zodat deze niet in handen van projectontwikkelaars vallen waar ‘niet 
mee te praten val’” – geen direct belang bij een levendig Geesteren 
hebben (komen van buiten; hebben geen noodzaak om te bewegen).  

Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden voor vestiging van 
‘trekkers’ die bezoekers van buiten naar Geesteren kunnen brengen.

Gemeente ervoor zorgen dat bestemming winkels op panden centrum 
behouden blijft (geen woonbestemming van maken). 

Als winkels meer gecentreerd worden naar centrum dan wel realiseren van 
voldoende parkeergelegenheid. Bijvoorbeeld door kerkplein te 
herinrichten (naar voorbeeld Tubbergen).

Werkgroep economie en werkgelegenheid ‘voelspriet-functie’ : aangeven 
richting gebiedsregisseur met wie het handig is om in gesprek te gaan. 

Ondernemersvereniging / andere Geesternaren: organiseren van open 
huis bedrijven inclusief mogelijkheid bieden aan mensen die niet zelf 

Afhankelijk van de gebiedsontwikkeling 
rondom de school wordt duidelijk wat het 
vervolg wordt van deze werkgroep. Dit 
kan enerzijds het stoppen van de 
werkgroep zijn wanneer de 
gebiedsontwikkeling zich alleen op de 
school en directe omgeving richt.
Anderzijds kan dit een herstructurering 
van het centrum zijn inclusief verleggen 
van verkeersstromen en realiseren van 
een centrumplein in combinatie met de 
nieuwbouw van de school en de ruime 
omgeving daaromheen.

Gemeente is aanjager, facilitator. Draagt financieel bij 
en is opdrachtgever van de gebiedsregisseur. 

-  ambtelijke inzet (afhankelijk van het aantal 
en omvang van concrete verzoeken) binnen 
reguliere uren

-   10.000 voor het voortzetten van de 
gebiedsregisseur.

-    €PM. voor het opkopen van panden. 
Afhankelijk van positie die gemeente 
inneemt in actieve grondpositie. Mogelijke 
financiële bijdrage is afhankelijk van aantal 
en omvang van initiatieven. Hierover moet 
een apart besluit genomen worden

-    PM. voor kleinschalige aanpassingen in 
de openbare ruimte. Hierover moet een 
apart besluit genomen worden.

Begroting 2019 Sportief 
Geesteren

De ambitie is het realiseren van één Open Club in Geesteren met een gezamenlijke multifunctionele accommodatie. We willen starten met het creëren van 
draagvlak voor:
·        Het verbinden van sporters (onafhankelijk van lidmaatschap van een club)
·        Meer mensen mogelijkheden geven om te bewegen/sporten
·        Mensen de kans geven om langer te sporten (in verenigingsverband sport men gemiddeld 4 jaar langer dan wanneer men een individuele sport beoefent)
·        Het accent leggen op de relatie tussen sporten en gezondheid, voor jong en oud, met of zonder beperking
·        Het oprichten van een open club, waarbij de samenwerking wordt gezocht met alle verenigingen in Geesteren (samenwerken, dan wel in gesprek)
·        Het verbinden van sport met zorginstellingen
·        Ook mogelijkheden creëren om de individuele sporter te faciliteren

Daarvoor willen we het volgende bereiken:
·        Het oprichten van een open club met behoud van de eigen identiteit voor de verenigingen.
·        Geen fusie, maar samenwerking. Wel moet bereikt worden dat verenigingsbesturen over hun eigen belangen heen durven te kijken.
·        Sporten moet beter betaalbaar worden. Door flexibiliteit te creëren in lidmaatschap kunnen mensen gebruik maken van meerdere sportmogelijkheid. 
Huidige generatie jeugd is passief. Op zoek naar brede mogelijkheden om jeugd te verleiden om te gaan sporten. Door link te leggen met basisonderwijs 
(locatie onderzoek)
·        Gezamenlijke inzet van vrijwilligers over meerdere verenigingen.
·        Het aangaan van een partnership inzake sponsoring.
·        Een open club betekent ook fysieke bundeling op één plek.
·        Mogelijkheden ontdekken om ook andere dorpen te kunnen voorzien. (Dorpen binden).

De werkgroep wil de komende tijd verkennen of er draagvlak is voor een verdeelsleutel tussen verenigingen inzake sponsoring

Daarnaast wil de werkgroep de mogelijkheden onderzoeken voor een cafetariamodel voor het sporten bij meerdere verenigingen (gedeeld lidmaatschap) 

Ook gaat men actief opzoek naar aanpalende partijen die willen participeren in het concept

Tenslotte wil de werkgroep -op verzoek- input leveren voor het locatieonderzoek voor de nieuwe basisschool (met integrale onderwijsvoorzieningen)

In dat onderzoek moet de mogelijkheden voor samenvoeging van verenigingen en vastgoed worden meegenomen 

Werkgroep wil zorgen voor draagvlak onder Geesterse bevolking

Samen met de gemeente kartrekker zijn van het concept voor een open 
club

Gemeente is verantwoordelijk voor locatieonderzoek basisonderwijs 

Werkgroep bepaalt in welke omvang het open club concept uitgewerkt 
wordt en welk stappenplan daarbij hoort

De werkgroep ziet onvoldoende 
perspectief om verder te gaan met deze 
plannen. Enerzijds doordat de combinatie 
met de school niet mogelijk is. En 
anderzijds doordat het college bij een 
vervolg op de huidige locatie alleen wil 
ondersteunen op haar wettelijke taak 
(bewegingsonderwijs). Daarom is de 
werkgroep gestopt.

Wel wordt nog gewerkt aan een oplossing 
voor het bewegingsonderwijs. Die is bij 
bewegingsonderwijs benoemd. 

Alleen ondersteunen op wettelijke taak, namelijk 
bewegingsonderwijs.

Geen, tenzij de gemeente wil heroverwegen 
om meer te ondersteunen dan haar wettelijke 
taak voor bewegingsonderwijs. 

Project is gestaakt.

Begroting 2019 Vitaal 
Geesteren

De ambitie is dat Geesteren het vitaalste dorp van de gemeente wordt. Waar inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor gezonde levensstijl, 
ondersteund door technologie en zo nodig geholpen door een pro-actief team van zorg- en welzijnsaanbieders. 

Dit willen we bereiken door de realisatie van het de doelen uit het plan van Aanpak Vitaal Geesteren: 
·        Mensen inzicht bieden in vitaliteit, hoe je dit kunt beïnvloeden en de mogelijkheden van technologie daarbij
·        Mensen inzicht bieden in hun eigen vitaliteit en programma’s voor hen zelf om vitaliteit te werken
·        Het vergroten van het gebruik van technologie voor vitaliteitsdoeleinden d.m.v. het  realiseren van een demonstratie omgeving waar mensen ervaring op 
kunnen doen met technologie geschikt voor dit doeleinde
·        In een soort van virtuele spelcompetitie waar Geestenaren gezamenlijk maar elk op hun eigen niveau aan hun vitaliteit te werken

Tijdens de bijeenkomst over het Maatschappelijk Akkoord is daar aan toegevoegd:
·        Oprichten van een zorg coöperatie met als doelgroep ouderen (vanuit een breed concept opgezet)
·        Meer voorzieningen voor jongere ouderen (gezonde leefstijl  ontwikkelen)
·        Onze kracht van verbinden te gebruiken voor een eigen invulling van wensen/mogelijkheden
·        Een open club gedachte bevorderen voor alle onderwerpen die de vitaliteit van onze inwoners bevorderen
·        Inwoners met een handicap moeten overal binnen kunnen komen.

Binnen de werkgroep MD2030 vitaal Geesteren is een plan van aanpak Vitaal Geesteren gemaakt. Waarin concrete acties zijn ontwikkeld om aan de slag te gaan met zorg vitaliteit en technologie. Voorbeelden voor 2019 zijn:

·        Realisatie van de fysieke infrastructuur voor de demofaciliteit, afspraken met ROC, Saxion en UT omtrent de inzet van studenten, eerste bijeenkomst met doelgroepen

·        Thematische activiteiten en bijeenkomsten met verschillende doelgroepen en eerste studentopdrachten op de verschillende thema’s van vitaliteit

·        Realisatie zelfcheck op vitaliteit

Tijdens de avond van het Maatschappelijk akkoord is afgesproken dat we de volgende twee acties gaan doen:
·        Verder gaan op de ingezette weg en onderzoeken hoe thema’s zoals tijdens de bijeenkomst MA genoemd (zie onder kopje ‘Wat willen we bereiken’) betrokken worden bij het plan van aanpak Vitaal Geesteren
·        Geesteren gaat verder bouwen aan een sterk sociaal netwerk nodig om de ambitie te verwezenlijken.

Gemeente: desgevraagd meedenken en faciliteren. Eventueel ook 
financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen 
mogelijk te maken. 
Rond het thema bereikbaarheid (gemeentelijke) gebouwen voor inwoners 
met een handicap wordt door de gemeente een onderzoek gedaan; 

Geesteren: aanjagen en het uitwerken van de plannen. Het betrekken van 
jongeren bij de plannen rond Vitaal Geesteren binnen bijvoorbeeld de 
open club gedachte.
Daarbij wordt samenwerking gezocht met zorg- en welzijns-aanbieders, 
inwoners die werkzaam zijn in zorg en welzijn, onderwijs van basisschool 
tot universiteit, sportverenigingen, inwoners en ondernemers.
 Binnen de samenleving Geesteren is men sterk in het verbinden en het 
elkaar opzoeken (ons kent ons).

Uitvoeren plan van aanpak  2019 en 
vervolg daarvan. 

Desgevraagd meedenken en faciliteren. 

Eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje 
te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Rond het thema bereikbaarheid (gemeentelijke) 
gebouwen voor inwoners met een handicap wordt 
door de gemeente een onderzoek gedaan. (?)

50 uur op jaarbasis voor meedenken en 
faciliteren van werkgroep Vitaal Geesteren. 

Afhankelijk van de vervolgplannen wordt een 
verzoek gedaan om daar aan bij te dragen. 
Uitvoering in 2019 moet uitwijzen hoe hoog 
dit bedrag is. 

Overhevelen van 33.000 euro

Begroting 2019 Voorzienin
gen 
(basisschoo
l)

De gezamenlijke ambitie van gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. Waarbij 
er zoveel mogelijk verbindingen worden gelegd met andere functies zodat kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien in Geesteren, met voldoende 
mogelijkheden voor ontwikkeling door middel van spelen en leren.  

Dat willen we bereiken door een objectief en neutraal onderzoek door derden waarin de volgende punten aan bod komen: 
·        Verkeersveiligheid
·        Gevolgen voor bedrijvigheid en leefbaarheid kern
·        Samenwerking met verenigingen, versterken daar waar mogelijk door samenwerking, kan ook op twee locaties.
·        Multifunctionaliteit
·        Herontwikkeling  mogelijkheden vrijkomende locaties
·        Tijd en procedures, hoe lang duren beide opties?
·        Gevolgen voor sport
·        Gevolgen voor kerk en Erve Kampboer
·        Gevolgen voor leefbaarheid voor heel dorp
·        Niet los zien van de omnivereniging, wederom versterken daar waar mogelijk door samenwerking, kan ook op twee locaties
·        Kerk erbij betrekken, school in kerk, tbv draagvlak, ook gebouw; wat is te combineren muziek / bieb oid, andere functie kerk

Een extern en onafhankelijk locatie onderzoek. Op basis daarvan een keuze voor een locatie en dan het uitwerken van (bouw)plannen voor die locatie. De gemeente is aan zet en heeft de leiding. Zij zal samen met een 
afvaardiging uit Geesteren en van TOF onderwijs een bureau moeten 
aanstellen die het locatieonderzoek gaat uitvoeren. 

Tekenen en ontwerpen en planologisch 
voorbereiden van nieuwbouw school in 
combinatie met andere functies waardoor 
een multifunctionele accommodatie 
ontstaat. 

Gemeente is financier van de nieuwbouw, waarbij 
TOF Onderwijs opdrachtgever is van de nieuwbouw 
voor wat de schoolfunctie betreft. 
Over de bouw, financiering, eigendom en de 
exploitatie van de multifunctionele gedeelten zullen 
nog aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. 

Uren voor zowel de faciliterende/ 
stimulerende rol als ondersteunende rol 
voor realisatie multifunctionele 
accommodatie. Deze worden 
meegenomen en waar nodig bekostigd 
vanuit het budget Maatschappelijk 
Vastgoed. Zie kernoverstijgende 
agenda.  

De kosten voor de realisatie van een 
multifunctionele accommodatie zullen ook 
een extra bijdrage uit MijnDorp middelen 
vragen. De gebiedsontwikkeling en het 
Programma van Eisen van de school moeten 
inzicht geven in de omvang van dit bedrag. 
Hierover moet een separaat besluit 
genomen worden. 

Voorzienin
gen 
(bereikbaar
heid/verke
er)

De ambitie is een verkeersluw centrum. 

Dat willen we bereiken door:
·        Het doorgaande en zware verkeer uit het centrum weren
·        De verbinding met Hengelo en Almelo beter maken voor woon-werkverkeer
·        De verwijzing in Vriezenveen om richting Ootmarsum door Geesteren te rijden verwijderen.
·        Uitzoeken hoe we 4 toegangswegen kunnen verbinden en centrum verkeersluw maken
·        Bij de inrichting van bestaande wegen letten op snelheid 
·        Een goede verbinding met de steden door openbaar vervoer
·        Niet alle verkeer eruit -> ondernemers willen dat niet, alleen doorgaande verkeer eruit
·        Tellingen: toen 6000 centrum nog drukker 
·        Handhaven 30km grens

Pas handelen als overige plannen (school, sport, voorzieningen en centrum) duidelijker zijn. 

Daarna moet er onder meer een goed plan komen voor het verbinden van de vier toegangswegen vanuit Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en Tubbergen. 
Daarmee wordt een doorlopende verbinding ontwikkeld, die bijdraagt aan het verder autoluw maken van het centrum. Ook het vrachtverkeer en landbouwverkeer kan daarmee uit het centrum worden geweerd.

De gemeente is aan zet. 

Daar waar het om Provinciale wegen gaat is de Provincie ook betrokken. 

De inwoners van Geesteren zijn graag betrokken bij het onderzoek.

Herinrichting centrum en realiseren van 
tweerichting op de Vriezenveenseweg zijn 
wensen. Deze wensen worden 
afgewogen in de gebiedsontwikkeling 
rondom de nieuwe school.

De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte. Afhankelijk van aard en omvang 
maatregelen. Dit moet blijken uit de 
gebiedsontwikkeling. 

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Begroting 2019 Voorzienin
gen 
(Wonen)

De ambitie is om te blijven bouwen, blijven zorgen voor een aanbod van nieuwbouwkavels. Er moet dynamiek in de bouw blijven. Zodat jonge en oude mensen 
in Geesteren blijven wonen. Dat betekent volgens ons:
• Bouwen voor jong en oud, geen appartementen;
Als we willen dat de jeugd blijft dan moeten er betaalbare woningen komen, tot euro 200.000
• Ook betaalbare huurwoningen 
• Kleinere kavels op hutten 2, ga met een gezonde mix van geïnteresseerde bouwers en gemeente om tafel en maak een maatwerk bouwplan in fases
• Voor ouderen moeten seniorenwoningen komen: laagbouw, tuin erbij, in een hofje, combinatie jong en oud bij elkaar, soort van knooperf. We zitten niet op 
hoogbouw te wachten. geen Almere
• Door nieuwbouw komen bestaande woningen vrij.
Inbreiding is belangrijk: Geesteren moet Geesteren blijven. Gebruik hier plekken voor waar veel ruimte is (vb Veldhuis)
• Gemeente stimuleert kleine projecten (jong en oud in 1 project)
• Woningen alleen zijn niet voldoende om jeugd te binden, ook werk in de buurt, feesten en sociale binding zijn belangrijk.
• Levensloopbestendig bouwen
• Mensen mogelijkheid geven om te bouwen dus blijven zorgen voor beschikbare bouwkavels 

Misschien is een enquête onder de jeugd en ouderen een goed idee, een goed onderzoek naar de behoefte. Behoefte kan zitten in bestaande woningen of in nieuwbouwkavels, dus onderzoek/enquête gaat iedereen aan. 

Gesprek aangaan tussen gemeente en geïnteresseerden. Op micro niveau kleine plannen bekijken, waarbij ook gekeken kan en moet naar bv oudere woningen die slecht geïsoleerd zijn mogelijk in team compacte nieuwbouw 
binnen het dorp.

Voor het realiseren van nieuwbouwkavels in Geesteren heeft de 
gemeente een leidende rol.

 In de keuze welk type woningen en op welke locatie wordt de werkgroep 
MijnGeesteren2030 nauw betrokken.

Als meer bekend is over de nieuwbouw 
van de school en de gebiedsontwikkeling 
willen we, naast de woonwensen voor de 
groep starters, eenzelfde onderzoek gaan 
doen voor de 'ouderen' in Geesteren.

Plan Hutten 2 wordt ontwikkeld met 
name voor starters en voorbereid voor 
uitgifte in 2021. 

Onafhankelijk van Hutten 2 komt er een 
avond voor senioren om woonwensen te 
inventariseren.

De gemeente heeft een leidende rol. De ingezette processen om samen met de 
kernen de woonbehoefte in te vullen worden 
voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda 
Wonen



 Kernagenda Harbrinkhoek-Mariaparochie
29-okt-19

Bron / herkomst Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende 
stap voor 2020?

Wat is de rol van de 
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig in 2020?

Begroting 2019 Herinrichting De werkgroep herinrichting houdt zich bezig met het veiliger en 
leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de 
dorpen.
Het doel is:
• Dat de verkeersstromen gestroomlijnd worden/scheiding 
verkeersstroken (fietsen, auto’s en wandelaars)
• Er een groener beeld ontstaat
• Er meer ruimte is voor recreatie
• 30km/u de maximum snelheid wordt
• Het aantrekkelijker voor wandelaars en fiets wordt voor 
recreatief gebruik
• Het overzichtelijker wordt
• De voorrang eenduidig geregeld is
• Het doel is draagvlak te creëren voor de plannen voor > 80% 
van het dorp).

De werkgroep gaat draagvlak creëren in het dorp. Er zijn samen met 
belanghebbenden 27 knelpunten gesignaleerd. 
De werkgroep gaat bekijken of deze knelpunten meegenomen kunnen worden in 
het plan.
In het onderzoek wordt de ontwikkeling met betrekking tot het draagvlak voor de 
doorontwikkeling van de Krön en de ontsluiting van het bedrijventerrein naar 
Noordergraafsingel meegenomen. Ook de doorstroom Peuversweg in relatie tot 
veilligheid wordt hierin meegenomen.

Werkgroep 
Herinrichting

Onderzoek naar de 
mogelijkheden van de 
ontsluiting op de 
Almeloseweg in relatie 
met ontwikkeling Krön 
i.v.m. nieuwe partij 
"Megahome" grond. 

Faciliterende en adviserende rol 
op het gebied van verkeer, 
inrichting openbare ruimte, 
financiën/fondsenwerving.

Afhankelijk van de ontwikkeling m.b.t. de grondaankoop van de 
"Megahome"grond of de ontsluiting moet plaatsvinden op de 
Noordergraafsingel of dat Almeloseweg volstaat.
De kosten bedragen 25.000 voor de inhuur van een 
adviesbureau en 150 uur eigen uren. Het gaat om een proces 
tussen de werkgroep Inrichting en de gemeente, bijgestaan 
door een adviesbureau die de technische vertaling doet en de 
gemeente ondersteund. 
Vóórdat zo’n proces kan starten, moet er duidelijkheid zijn over 
eventuele nieuwe uitvoeringsmaatregelen op de Almeloseweg, 
nu de weg in de afgelopen 15 jaar volledig op de schop is 
geweest.
5.000,-- extra bovenop het bedrag van  25.000,-- in verband met 
het onderzoek van de ontsluiting van de Krön op de 
Noordergraafsingel.

Op basis van een separaat voorstel wordt een besluit genomen 
over inzet middelen en uren voor uitvoering.

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen Herinrichting Bedrijfsverzamelgebouw voor starters
Bedrijven uit woonwijk verplaatsen naar industrieterrein

Ondernemers

Ondernemers zijn aan 
zet. Gemeente heeft 
faciliterende en 
stimulerende rol

Stimulerend

Reguliere uren

Begroting 2019 Woonconcepten De werkgroep woonconcepten  richt zich vooral op een 
aantrekkelijk dubbeldorp waar jong en oud geïntegreerd samen 
kunnen wonen.
Wat men wil bereiken is het volgende:
• Meer flexibele en levensloopbesten-dige woningen voor 
ouderen
• Kleinere en betaalbare woningen voor ouderen
• Jong en oud samen: Omzien naar elkaar
• Starterswoningen
• Oude woningen met potentie zijn betaalbaar te renoveren voor 
jongeren. Oude ontsierde plekken in het dorp worden aangepakt 
en mogelijk vervangen door woningen (De Spar, Hondebrink, 
Tibbe)
Duidelijkheid op korte termijn voor ouderen in 
Harbrinkhoek/Maria-parochie.

         Een verdieping op de enquête die in het voorjaar van 2018 is gehouden 
zodat er een beter beeld krijgen wie de doelgroep is achter de woonwensen die 
eerder uitgesproken zijn. 
· Samen met de gemeente, ondernemers (eigenaren van grond/vastgoed), 
inwoners, ontwikkelaars aan de slag gaan om een plan te maken en uit te voeren 
voor inbreiding en (door)ontwikkeling van woningen in de dorpskern die aansluit bij 
de woonwensen, levensloopbestendig is en beschikbaar en bereikbaar voor 
mensen die als gevolg van een beperkte aangepaste woonwensen hebben 
(ouderen, mensen met een handicap). 
·  Onderzoeken de mogelijkheid om wonen in bestaande bouw voor jongeren 
meer aantrekkelijk te maken (renovatie e.d.).

Werkgroep 
Woonconcepten

Zodra meer bekend is 
wat de mogelijkheden 
zijn kan
hiermee aan de slag 
worden gegaan 

Aanjagen van ontwikkeling, 
regievoeren en faciliteren van de 
werkgroep en andere betrokkenen 

Daarnaast optreden als 
bemiddelaar tussen verschillende 
partijen

De ingezette processen om samen met de kernen de 
woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen

Begroting 2019 Duurzaamheid De werkgroep duurzaamheid richt zich vooral op de 
energietransitie en heeft drie aandachtspunten:
• Samen besparen
• Samen opwekken
• Gedragsbeïnvloeding
De werkgroep richt zich via 3 Buurtkracht-groepen (1500 
huishoudens) op lokale projecten

Via een enquête in HM is in beeld gebracht waar de behoefte ligt om samen te 
werken aan de energietransitie. De focus ligt voorlopig op een zonnepanelen- en 
isolatieproject. In oktober gaat dit daadwerkelijk draaien. Zie verder website HM

Werkgroep 
Duurzaamheid HM

De  Werkgroep gaat van 
start met zonnepanelen- 
en isolatieproject. 
hiermee moet aan de 
slag worden gegaan.

Ondersteunen en samenwerken Nvt

Begroting 2019 Duurzaamheid Vanuit de werkgroep Harbrinkhoek is het Tubbergse Platform 
Essenkracht ontstaan. Dit initiatief moet de 9 kernen van 
Tubbergen verbinden en inzetten op de meer grootschalige 
energietransitie.

Essenkracht is in oprichting. September 2018 vindt de formele oprichting van de 
stichting bij de notaris plaats

Wordt voortgezet via 
Essenkracht (opgericht 
in september 2018)

Facilieren en samenwerken 
(partnership)

Wordt meegenomen in de kernoverstijgende agenda 
duurzaamheid.

Begroting 2019 Duurzaamheid De overall intentie is om lasten en lusten lokaal te houden. Dit 
betekent dat allerlei maatschappelijke en 
leefbaarheidsvraagstukken mede profiteren van de 
samenwerking. 

Bij gezamenlijke projecten wordt een deel van het voordeel dat wordt behaald in 
een maatschappelijk fonds gestort voor financieren van leefbaarheidsprojecten 
(geld in het dorp houden)

Lokaal HM Fonds 
oprichten

Geen rol Nvt

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Begroting 2019 Duurzaamheid HM wil dat de gemeente, ter bevordering van het verwijderen 
van asbestdaken, met een financiële regeling komt. Suggestie 
om in deze regeling te bevorderen dat asbest eraf gaat en zon 
erop.  Gemeente moet dit stimuleren

Onderzoeken op welke wijze financiële prikkels een effectieve bijdrage kunnen 
leveren aan asbest erf en zon erop

Gemeente Mogelijkheden 
resolverend fonds en 
stimuleringssubsidie 
onderzoeken

Initiatiefnemer/beleidseigenaar Nader te bepalen

Begroting 2019 Duurzaamheid Gedragsverandering bij alle leeftijden maar start vooral met onze 
jongeren

Communicatie en educatie Gemeente Draaiboek maken Initiatiefnemer 7.500 per jaar (via Essenkracht zie thema duurzaamheid)

Begroting 2019 Zorg De werkgroep zorg en welzijn richt zich vooral op het thema 
ontmoeten en zorgen voor elkaar.
De werkgroep wil het volgende bereiken?
• Betere zichtbaarheid van alle activiteiten in de dorpen zodat de 
activiteiten beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het 
actiepunt is hoe de Haambrink hierin beter benut kan worden.
• Meer ontmoetingsplekken voor jongeren (ook voor 20+)
• Samenwerking tussen verenigingen verbeteren en tekort 
vrijwilligers oplossen
• Een deeleconomie: vraag en aanbod beter bij elkaar brengen.
• Eenzaamheid inwoners verminderen
• Een belevingstuin voor jong en oud
• Een jongerencafé in één van de beide dorpen zodat er ook 
gelegenheid voor de 20+ers is om bij elkaar te komen. 

1. Samenwerking tussen verenigingen verbeteren, ook op buurtniveau. De 
activiteiten klein houden, zodat het laagdrempelig blijft: 
·  Activiteiten op elkaar afstemmen: activiteitenkalender/website 
·  Tekort aan vrijwilligers oplossen 
·  Ondernemers meer betrekken bij verbeteren samenwerking 
·  Ondernemers en verenigingen gaan samen evenementen organiseren. 
2 Fysiek goede ontmoetingsplek: 
·  De Haambrink beter benutten waarbij ook gekeken wordt naar de 
mogelijkheden voor verruiming van de horeca
· Sportkantine voor meerdere doeleinden openstellen en toegankelijker maken 
· Ook voor jongeren een ontmoetingsplek voor  20+,  jongerencafé openen  
Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen 
- Hondenspeelplek realiseren (hulp bij aanvragen subsidie)

Werkgroep Zorg en 
Welzijn in 
samenwerking met de 
onder-steunende rol 
van de gemeente

Doorontwikkelingen en 
nader overleggen.

Ondersteunende / bemiddelende 
rol

Reguliere inzet. Mogelijk extra inzet Wij in de Buurt.  

Wat betreft ontmoetingsplek: plan verder uitwerken, daarna 
vervolgstappen bepalen. 

Wat betreft hondenspeelplek: plan verder uitwerken, daarna 
vervolgstappen bepalen. 



Kernagenda Langeveen
29-okt-19

Bron / herkomst Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap 
voor 2020?

Wat is de rol van de gemeente 
daarin?

Wat is er voor nodig in 2020?

Begroting 2019 Wonen/Voorzieningen/Berei
kbaarheid

   Er moeten starterswoningen gebouwd worden in de 
koopsector

• Senioren moeten in Langeveen kunnen blijven wonen. 
Hier zullen woningen voor gerealiseerd moeten worden. 
Onderzoek moet uitwijzen waar de behoefte ligt

• Als de school verplaatst wordt dan kan deze locatie 
herontwikkeld worden voor woningbouw  bijv. 
seniorenwoningen

• De gemeente moet de regie in handen houden en deze 
niet bij projectontwikkelaars neerleggen

• De busverbinding van en naar Langeveen moet 
verbeterd worden

     Concreet maken hoe groot de werkelijke behoefte is en naar 
welk soort woningen vraag is (rijenwoning of twee onder een kap) 
·     Concreet maken aan welk soort woning behoefte is en of er 
voorkeur is voor koop of huur. 
·     Bekijken of dit mogelijk is en of er voldoende woningcontingent 
beschikbaar is. Ook concreet maken welke behoefte er precies is. 
·     De gemeente voert hierover al gesprekken.

* De dorpsraad 
m.b.t. tot het 
concreet in 
beeld brengen 
van de 
behoeften van 
starters en 
senioren. 
* De gemeente 
m.b.t. het 
realiseerbaar 
maken van 
woningbouw. 
* Gemeente
* Gemeente

Voor 3 stellen wordt concreet 
naar
(inbreiding)bouwlocaties 
gezocht. Daarnaast ook 
onderzoek naar meerdere 
bouwlocaties.

Bij eventuele verplaatsing van 
de school de herbestemming 
van de oude locatie gaan 
bepalen. 

Van de gemeente wordt een initiërende 
rol verwacht. 

Gemeente zal een besluit moeten nemen 
over toekomstige woningbouwlocatie.

De ingezette processen om samen met de kernen de 
woonbehoefte in te vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.

Begroting 2019 Duurzaamheid 1. Verbinding met Essenkracht versterken. 

2. Vanuit de samenwerking gemeenten Noord Oost Twente op 
gebied van grootschalige energietransitie, de kansen voor 
Langeveen verkennen (daken vol met zon, kleine zonnevelden en 
windmolens, waterstofpilot).

Werkgroep 
duurzaamheid.

Contact met Essenkracht 
aanhalen.

Faciliterende rol
Informerende rol op het gebied van 
bewustwording en verkenning van de 
kansen

Reguliere uren

Begroting 2019 Samenvoeging 
Maatschappelijk Vastgoed

Één gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor 
de sportverenigingen, de basisschool, het 
gemeenschapshuis en mogelijke andere organisaties zoals 
bijvoorbeeld de fysiotherapie. Ook combi voor 0-12 
jarigen;  kdv + bso  + bo (IKC-gedachte) bij elkaar. Kortom, 
een dorpsontmoetingsplek op één locatie voor jong en oud

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid tot 
realisatie van één gezamenlijke multifunctionele accommodatie 
voor sport, school en gemeenschapshuis, zowel haalbaarheid 
onderzoeken op exploitatie als op locatie. 
Daarnaast onderzoek naar invulling van de vrijkomende locaties 
(waaronder school en Gaarf)

Werkgroep 
‘Samenvoeging 
MV’ ihkv proces 
ML-B2030,  
i.s.m. gemeente.

Afhankelijk van wat gemeente 
gaat bepalen
n.a.v. het rapport TOF m.b.t.
onderwijshuisvesting  
Langeveen, zal st. MFA 
bepalen welk scenario voor 
realisatie van een
multifunctionele 
accommodatie haalbaar is. 

Gemeente heeft faciliterende rol m.b.t.:
Bijdrage in financiering (i.e.g. vanuit 
wettelijke taak onderwijshuisvesting)

RO-toetsing

Begeleiding door buurtman

Hulp bij subsidietrajecten 

Commitment t.a.v. invulling vrijkomende 
locaties (woningbouw)

Projectbegeleider

Inzet € 450.000,- vanuit IHP bij deelname Mariaschool. 

In het lopende proces van onderzoek naar de 
haalbaarheid zal van de gemeente als partner naar 
verwachting inzet van interne deskundigheid worden 
gevraagd. Deze worden meegenomen en waar nodig 
bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. 
In het plan verbinding maken met uitdagingen Sociaal 
Domein, versterken sociale basis.

Zie kernoverstijgende agenda. Ook is een bijdrage nodig 
in financiering van extern deskundige hulp van maximaal 
€ 33.000,- . Dit is in 2019 al beschikbaar gesteld.

Ihkv subsidies Gebiedsontwikkeling NOT zijn/worden via de 
werkgroep de volgende aanvragen ingediend:  
·       2 aanvragen opstellen businesscase voor: 
-  vervolg haarbaarheidsonderzoek ‘ samenvoeging 

Begroting 2019 Verkeersveiligheid De verharding van de Veldboersweg (richting  Knooperf De 
Veldboer)

Men beschouwt het Knooperf als een nieuwe wijk en vindt dat daar 
de bijbehorende verharding en verlichting bij moet komen.Op dit 
moment is de veiligheid van de weggebruikers in het geding. In het 
donker is dit nog extremer, omdat er geen verlichting is 
aangebracht. Ook wordt gevraagd het er achter liggende deel van 
150 m te verharden.

Gemeente College kiest voor verharding 
Veldboersweg van het eerste 
deel (200 mtr.), 5 mtr. breed 
en bestemd voor gemengd  
verkeer. Met het oog op de 
veiligheid wordt een 
uitzondering getroffen op het 
beleid en openbare 
verlichting aangelegd. De 
raming voor de verlichting is 
6.000 euro.

Gemeente is wegbeheerder Is afgerond

Dit hebben we afgesproken in 2018 Wat gaan we doen in 2020



Nieuw Verkeersveiligheid Verharding stuk zandweg aan de Grensweg. Al jarenlang zijn er klachten van overlast van stof aan de 
Grensweg. Dorpsraad vraagt de gemeente om het eerste stuk 
zandweg vanaf de betonweg te verharden met klinkers

 Gemeente Tubbergen moet 
bepalen of ze medewerking 
willen geven aan de 
verharding van gedeelte 
zandweg op grondgebied 
gemeente Tubbergen

Eigenaar gedeelte zandweg Vooralsnog geen prioriteit, weg niet te aantrekkelijk maken. 
Verharden van zandwegen is niet ons beleid. 

Verkeersveiligheid De reconstructie van de N343
De N343 is een provinciale weg die in 2022 op de nominatie staat 
voor groot onderhoud. De huidige weg is slecht, maar vooral de 
oversteken zijn erg gevaarlijk.  
Van de gemeente wordt verwacht dat zij bij het groot onderhoud 
betrokken zijn voor  met name de gemeentelijke aansluitingen.
Ook kan de gemeente aan de provincie vragen het groot onderhoud 
eventueel naar voren te halen. 

Provincie i.s.m. 
de gemeente

Overleg met provincie over 
aansluitingen

Als mede-wegbeheerder
Initiatiefnemer

Alleen  inzet ambtelijke uren voor
overleg provincie.

Verkeersveiligheid Aanleggen van een  fietspad langs de Gravenlandsweg Het fietspad Gravenlandweg is vanuit het oogpunt van veiligheid 
van de fietsers noodzakelijk. Hierover is met de wethouder van 
Abbema van de gem. Twenterand reeds gesproken. 

Andere argumenten om een fietspad aan te leggen zijn:
• Versterking van  het toerisme (Natura2000 gebied, 
Engbertsdijkvenen)

• Het dubbeldorp Bruinehaar-Langeveen is qua sport en onderwijs 
op elkaar aangewezen. Ook de jeugd moet de weg veilig kunnen 
gebruiken.

Gemeente 
Twenterand

Met Twenterand in overleg 
over nut en noodzaak

Vanuit toeristisch perspectief 
dit breder aanvliegen

Subsidiebronnen onderzoeken

Co financier Vooralsnog geen prioriteit. Alleen ambtelijke inzet voor 
regulier overleg. Ontwikkelingen volgen, Twenterand is aan 
zet.

Begroting 2019 Economie en recreatie Als dorp de economische kansen van het toerisme 
benutten om de toeristische sector bij te laten dragen aan 
het (recreatief) voorzieningsniveau en daarmee de 
leefbaarheid van Langeveen. 

 Inzetten op meer promotie voor het dorp en de culturele en 
landschappelijke waarden (bijv. Engbertsdijkvenen) 
· Meer dag-recreatieve activiteiten realiseren in Langeveen voor 
jong en oud, inwoner en toerist 
· Samenwerking versterken met gemeente Twenterand en 
Duitsland om toestroom van toeristen te bevorderen 
· Inzetten op het verbeteren van de routenetwerken (wandel- en 
fietspaden) met name door het natuurgebied 
· Recreatieve ontwikkeling van de zandkuil  
· Mogelijkheden bieden aan (nieuwe) ondernemers om zich te 
ontwikkelen op toeristisch en recreatief gebied

Werkgroep 
Toerisme, 
recreatie & 
Cultuur in het 
kader van ML-
B2030 

Als Gemeente Tubbergen in 
gesprek met de werkgroep 
toerisme en recreatie van 
Mijn Langeveen 2030.

Faciliteren en adviseren Uren vallen binnen toeristisch consulentschap. 
Middelen: Zie kernoverstijgende agenda thema 
vrijetijdseconomie



Kernagenda Manderveen
29-okt-19

Bron / 
herkomst

Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de 
volgende stap 
voor 2020

Wat is de rol van de gemeente 
daarin

Wat is er voor nodig in 
2020?

Begroting 2019 Proces Mijn Dorp 
2030 
Manderveen

Een stuurgroep Mijn Manderveen 2030 (nieuw leven inblazen). De dorpsraad kan deze rol (nu) niet op zich nemen, i.v.m. een te kleine bezetting.
Een dorpsraad met meer body is daarvoor nodig.

Men heeft geen pasklare oplossing voor versterking van de dorpsraad. Dit zal toch vanuit 
Manderveen zelf moeten komen. 
Concrete resultaten (voortgang in realisatie Huiskamer en fietspad), om ook het enthousiasme 
van de samenleving en alle werkgroepleden vast te houden.

Inwoners 
Manderveen / 
dorpsraad

Voortzetting van de 
ingeslagen weg. 
Dorpsraad heeft 
coordinerende rol. 
Inzet werkgroepen 
voor specifieke 
thema's of 
uitwerking van 
vragen/concrete 
projecten.

Als daar behoefte aan is, kan de 
gemeente meedenken.

Binnen reguliere werk.

Begroting 2019 Huiskamer Saamhorigheid en leefbaarheid versterken in Manderveen.
Een ontmoetingsplek creëren waarin het rijke verenigingsleven, school en zorg bij elkaar komen. Om te ontmoeten, te zorgen en elkaar te versterken.

De werkgroep in Manderveen heeft het plan ‘Huiskamer Manderveen’ (verbouwing huidige 
Kulturhus) uitgewerkt en bij de gemeente ingediend. 
De gemeenteraad heeft op 19 februari 2018 besloten om:  € 500.000 te reserveren voor dit plan, 
onder voorbehoud van het definitief doorgaan ervan. 
De volgende punten moeten nu verder opgepakt en uitgewerkt worden: 
·  Gesprekken voeren met de huidige eigenaar van het plangebied t.b.v. eigenaarschap inwoners 
Manderveen. 
·  Verdere invulling organisatiestructuur, werven subsidies, opstellen 
bestemmingsplan/procedure, verder uitwerken van het voorontwerp tot definitief ontwerp en 
bestek en aanbestedingstraject.

Gemeente 
Tubbergen, 
Werkgroep 
Manderveen

Verdere uitwerking 
van de plannen 
door de werkgroep, 
gericht op 
bestemmingsplanpr
ocedure afronden 
en start uitvoering.

Het eigenaarschap ligt bij Manderveen en 
de gemeente heeft een faciliterende en 
een meer ondersteunende rol ipv een 
toetsende rol. 

Middelen zijn al 
gereserveerd: 
· € 500.000 al 
gereserveerd uit MD 2030 
door gemeenteraad  
· € 600.000 IHP al 
vastgesteld 

Voortzetting ingeslagen 
weg van 2019 (interne 
adviseurs bij betrokken). 

Benodigde uren worden 
meegenomen en waar 
nodig bekostigd vanuit het 
budget Maatschappelijk 

Begroting 2019 Fietspad Vrijliggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen. Op de Manderveenseweg, die de belangrijkste fietsverbinding vormt tussen Manderveen en 
Tubbergen, is vooral sprake van subjectieve (gevoelsmatige) onveiligheid. Dat heeft een negatief 
effect op de bereikbaarheid van Manderveen. Er zijn meerdere mogelijkheden om de 
fietsverbinding veiliger te maken. Eén van die mogelijkheden is de aanleg van een vrij liggend 
fietspad. 
In december 2017 heeft in Manderveen een ouderwetse stemronde plaatsgevonden, waaruit 
bleek dat in Manderveen het meeste draagvlak is voor een vrij liggend fietspad.  In overleg met 
de werkgroep fietsverbinding heeft een onafhankelijk persoon, in opdracht van de gemeente, 
verkennende gesprekken gevoerd met betrokken grondeigenaren om te inventariseren of er 
draagvlak is voor een vrij  liggend fietspad. Over het algemeen zijn de betrokken grondeigenaren 
positief over de aanleg van een vrij liggend fietspad. Men ziet het nut er wel van in.  
De gemeente gaat na een positief besluit van de gemeenteraad in het kader van de behandeling 
van de begroting 2019 om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen, een proces 
in gang zetten om dit verder op te pakken.

Gemeente Aanbesteding en 
uitvoering.

Gemeente is trekker. De kosten van de 
realisatie zijn geraamd op 
€ 1.750.000, incl. de 
kosten van de 
voorbereiding en 
uitvoering. In 2018 is het 
resterende bedrag van € 
750.000 dat nog tekort 
was, beschikbaar gesteld. 

De provincie heeft een 
subsidie beschikbaar 
gesteld van € 500.000.

Begroting 2019 Woningbouw De ambitie is dat er voor elke doelgroep en voor elke portemonnee een betaalbare woning beschikbaar is (zowel huur als koop) om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden 
of zelfs te vergroten.
Iedere doelgroep moet in Manderveen kunnen wonen. Jong en oud moeten in Manderveen kunnen blijven wonen.
• Er moeten voldoende reguliere laagbouw woningen zijn, geschikt voor senioren. Dit kan zowel koop als huur zijn
• Senioren moeten in Manderveen kunnen blijven wonen. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Ze zijn de drijvende kracht achter veel vrijwilligerswerk
• Jongeren moeten zich gaan vestigen in Manderveen in plaats van in omliggende kernen
• Toekomstbestendige woningen bouwen die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen zodat jong en oud door elkaar wone. 
• Jong en oud moet door elkaar wonen. Dit is goed voor de sociale controle, leefbaarheid, saamhorigheid en de ervaring die oud op jong over kan brengen. Ook een vorm van 
mantelzorg kan dan toegepast worden
• Er voor zorgen dat er doorstroming van woningen ontstaat zodat elke doelgroep in Manderveen kan blijven
• Er moeten voor elke doelgroep en elke portemonnee woningen beschikbaar zijn. Ook voor starters

Om de woningbouwplannen te kunnen realiseren die men wenst zal eerst realisatie van de 
‘Huiskamer’ moeten plaatsvinden. De plek van de school zal dan vrij komen. De gemeente zal 
moeten kijken of er voldoende woningcontingent beschikbaar is om hier meerdere woningen te 
kunnen realiseren.  
We zullen in eerste instantie moeten afwachten of de ‘Huiskamer’ gerealiseerd gaat worden. Het 
gaat om reguliere laagbouw woningen en geen appartementen. 
Mogelijke acties / ideeën om verder vorm te geven / uit te werken: 
·  De starters op de markt/jongeren in beeld krijgen en hun wensen duidelijk te krijgen 
·  Kijken of op de kavels voor starterswoningen ook duplex woningen gerealiseerd kunnen 
worden  en kijken of hier interesse voor is 
·  De personen die binnen enkele jaren een levensloopbestendige woning wensen, in beeld 
brengen 

Gemeente met 
Mijn Dorp 2030. 
Manderveen moet, 
eventueel met 
ondersteuning van 
de gemeente, 
duidelijk de 
behoefte in beeld 
brengen van 
vooral de starters. 
Zoeken zij een 
duplexwoning, een 

Nadat behoefte in 
kaart is gebracht, 
samen met de 
gemeente de 
vervolgstap 
bepalen. 

Aanjagende rol.
Manderveen (Werkgroep Wonen) kan dit 
zelf doen, eventueel met ondersteuning 
van de gemeente. 

Als de locatie van de school vrijkomt dan 
zal de gemeente moeten kijken of het 
mogelijk is om hier woningbouw te 
realiseren en hoeveel woningen eventueel 
gerealiseerd kunnen worden. 
Manderveen kan zelf in beeld brengen  

De ingezette processen 
om samen met de kernen 
de woonbehoefte in te 
vullen worden voortgezet.
Uren worden 
meegenomen in agenda 
Wonen. 

Begroting 2019 Gezondheid Er is een aantal zaken genoemd die nader verkend zouden kunnen worden:
• Instellen van een groep/poule die mantelzorgers ondersteunt. Dit leverde veel discussie op over de haalbaarheid. Is dit niet te idealistisch? Mensen doen hier al heel veel. Er is al 
veel wat gedaan moet worden en de rek is er al uit. Er is ook zorg over het behouden en werven van vrijwilligers. 
• Met gesloten beurs een ruildienst starten, af en toe klussen. Dit zou ook via een online dienstenplatform kunnen. 
• Vergroten van kennis over wat er al wel is zowel aan geïndiceerd zorg maar ook voorliggend. Bijvoorbeeld de sociale kaart is niet bekend en’ Wij in de buurt’ ook niet. 
• Meer vroegsignalering-dus eerder in de gaten hebben dat er problemen/hulpvragen zijn en die ook ergens neerleggen – er wordt al wel veel gesignaleerd maar waar kun je dan 
terecht met je signaal en wat gebeurt er dan mee? En hoe maak je iets bespreekbaar met diegene of bij een vertrouwenspersoon?
• Betere samenwerking en verbinding tussen alle verschillende partijen – 1 aanspreekpunt en 1 keer het verhaal vertellen en met elkaar werken en niet langs elkaar zodat er ook 
vertrouwen kan ontstaan. Dit ligt bij de gemeente.
Genoemde speerpunten: 
• Zorg als generiek thema 
• Kennis/communicatie 
• Slim inzetten van de huiskamer 
• Versterken vroegsignalering 
• Alcoholgebruik onder de jeugd 
• Ondersteunen mantelzorgers 
• Vrijwilligers werven en behouden 

Daar is geen duidelijk antwoord op gegeven. Er is wel wat voorzichtige belangstelling getoond 
om nog eens met een groepje over dit thema door te praten maar: ‘met z’n tweeën heeft dat ook 
geen zin’. Deelnemers geven aan, wel aan het denken gezet te zijn over dit thema.

Mogelijke acties/ideeën om verder vorm te geven/uit te werken:
1. Inspiratieavond over gezond-heidszorg en welzijn.
2. Online dienstenplatform ter ondersteuning van mantelzorgers en ouderen met 
ondersteuningsvragen.
3. Vergroten van de kennis over wat er al is en kan.
4. Meer aandacht voor vroeg-signalering en waar je met de signalen naar toe kan.

Een echte 
rolverdeling is niet 
besproken.

Wellicht als de 
Huiskamer wat 
verder is, kan dit 
thema opgepakt 
worden, als 
onderdeel van de 
Huiskamer. De 
gemeente kan 
daarbij informeren 
en stimuleren.

Actieve rol van de gemeente: informeren 
en stimuleren.

Voorlopig geen uren en 
middelen nodig.

Begroting 2019 Duurzaamheid De belangstelling voor dit thema is op dit moment mager. 
• Organiseren van meer ambitie voor gezamenlijk duurzame energieopwekking, nu nog individueel ingesteld (eventueel m.b.v. Essenkracht)

• Geld verdienen met investeringen duurzaamheid; principe voor wat hoort wat!

• Hulp bij sanering asbestdaken bij minder draagkrachtige groep eigenaren (subsidie, revolverend fonds)

Advies inwinnen voor: 
Het goede moment om in te stappen, er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen met een beter 
rendement. Aankomende (vernieuwde) technieken maken het lastig om nu te kiezen, investeren 
doe je voor een langere termijn 
Mogelijkheden collectieve energieopwekking (evt. Essenkracht)

Gemeente Verder informeren 
over het thema 
Duurzaamheid.

Onderzoek inzet 
waterstof kan 
resulteren  in 
vergelijkend 
onderzoek met 
andere 
alternatieven voor 
Manderveen. 

Informeren, inspireren Reguliere uren

Dit hebben we afgesproken in 2018 Wat gaan we in 2020 doen



Kernagenda Reutum
29-okt-19

Bron / 
herkomst

Thema Wat willen we 
bereiken?

Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente 
daarin?

Wat is er voor nodig in 2020?

Begroting 2019 Wonen Vraag en aanbod 
zoveel mogelijk in 
overeenstemming 
brengen om te 
voorzien in de 
woonbehoefte van 
verschillende 
doelgroepen (zowel 
jongeren als ouderen)

       Realisatie van betaalbare starterswoningen (zowel koop als huur) 
· Te onderzoeken in hoeverre de behoefte bestaat om bijv. naar een woonvorm voor 
ouderen te verhuizen 
· Inbreidingslocaties zoals bijv. ‘Bekke ontwikkelen passend bij de woningbehoefte 
· Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die bijv. Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) bieden 
· Doordat jongeren zich niet inschrijven bij de woningbouwstichting is onvoldoende in 
beeld wat de behoefte is. (jongeren zouden vrijblijvend en kosteloos de behoefte kenbaar 
dienen te maken aan de Woningstichting). De woningbouwbehoefte .voor jongeren zou 
daarom ook in beeld moeten worden gebracht. 
· Bij bestaand en nieuw kavelaanbod  zorgen voor realistische kavelgrootte. Dit kan ook 
worden bereikt door herverkaveling.

Werkgroep Wonen Gemeente In overleg met de werkgroep Wonen komen tot het 
bepalen van de bouwlocatie(s). Daarna de de 
benodigde planologische procedure starten.

Aanjager/gesprekspartner om 
inbreidingslocaties van de grond te 
krijgen. Ook met een financiële prikkel 
kan de boel in beweging worden 
gebracht.

Het maken van een doorkijk m.b.t. de 
ontwikkelingen en behoeften en wat dit 
betekent voor de woningmarkt. 

In het kader van het kwalitatieve 
behoefteonderzoek heeft de gemeente 
hierin een leidende rol.

De ingezette processen om samen met de 
kernen de woonbehoefte in te vullen worden 
voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda Wonen.

Begroting 2019 Wonen Realisatie van 
woonappartementen 
voor de doelgroep.

Realisatie van woonappartementen binnen een bestaand pand aan de Kerkstraat voor de 
doelgroep jong en oud.

Initiatiefnemer en potentiele bewoners n.v.t. nvt Afgerond

Begroting 2019 Behoud 
voorzieningen

Een leefbaar Reutum 
met in elk geval 
behoud van de 
bestaande 
voorzieningen en 
mogelijk zelfs een 
beperkte uitbreiding.
Behoud van de 
(maatschappelijk 
betrokken) 
ondernemers in 
Reutum.
M.b.t. vrijkomende 
woningen inbreiding 
en doorstroming 
stimuleren.

  Voorzieningen meer combineren/samenvoegen waardoor ze elkaar kunnen versterken 
en beter levensvatbaar zijn 
·  Het kulturhus draait financieel (nog) goed, maar zou nog meer gebruikt kunnen/moeten 
worden. Het combineren/samenvoegen van functies kan hiertoe bijdragen, bijv. de 
combinatie met school of een supermarkt 
·  Een supermarkt met de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in 
combinatie met andere functies. Voor de haalbaarheid zijn echter lage exploitatiekosten 
en vooral ook bewustwording bij de inwoners nodig. Als opties voor combinatiefuncties 
zijn genoemd post servicepunt, dorpsbibliotheek, terrasfunctie, koffietafel, open eettafel, 
maaltijd- en bezorgservice en de optie om (oudere) klanten te halen/brengen 
·  Verdere aanvulling van voorzieningen zou gericht moeten zijn op jonge kinderen. Bijv. 
een natuurspeelplaats. 
• In kaart brengen van bestaande functies en panden en bekijken of deze functies 
gebundeld kunnen worden of anders ingevuld kunnen worden (bijv. Kulturhus en school) 
(deze bullit is verplaatst vanuit thema wonen naar thema behoud voorzieningen)

Werkgroep Voorzieningen / Initiatiefnemer 
supermarkt

Verder gaan op de ingeslagen weg. Op basis van de 
gevoerde gesprekken en geconstateerde knelpunten of 
hulpvragen verdere afspraken maken (bijv. via een 
gezamenlijke bijeenkomst) met diverse voorzieningen 
om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, hoe 
knelpunten en  gemeenschappelijk uitdagingen op te 
pakken.

Daaruit afleiden van concrete, haalbare en gedragen 
acties, dit vervatten in een actieplan en in 2020 tot 
uitvoering brengen.

Zo nodig en nuttig (blijkend uit de stappen hierboven): 
onderzoek naar samenvoeging/versterking 
voorzieningen in het centrum.

Meedenken in ontwikkelingen

Faciliteren in de rol van juiste 
bestemming /vergunningverlening.
Stimuleren en aanjagen van mogelijke 
inbreidingen.

Ondersteunen bij inventarisatie van 
kansen en mogelijkheden.

Uren voor zowel de faciliterende/ stimulerende 
rol als ondersteunende rol bij  inventarisatie 
van mogelijkheden. Deze worden 
meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit 
het budget Maatschappelijk Vastgoed. Zie 
kernoverstijgende agenda. 

Wellicht vervolgens een bijdrage in de 
opstartkosten voor initiatieven m.b.t. 
combinatie/samenvoeging  voorzieningen.

Begroting 2019 KlimaatneutraalBewustwording m.b.t. 
duurzaamheid 
vergroten

       Verbinding met Essenkracht versterken 
·    Vanuit NOT de kansen voor Reutum opnieuw verkennen

Werkgroep Duurzaamheid Verder informeren over het thema Duurzaamheid.                                                                
T.a.v. het zonneveldje een principeverzoek indienen.

Faciliterende rol
Informerende rol op het gebied van 
bewustwording en verkenning van de 
kansen

Evt. subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven 
Ondersteuning bij initiatieven en informerende 
rol bij bewustwording en verkenning kansen 
Via Essenkracht 

Afhandeling principeverzoek binnen reguliere 
uren.

Begroting 2019 Verenigingen Betere samenwerking 
tussen verenigingen 
voor behoud van 
verenigingen en 
activiteiten

1  Activiteiten op elkaar afstemmen 
2 Website met o.a. een jaarplanning van de activiteiten van alle verenigingen 
3  Gezamenlijk overleg met de verenigingen met als doel betere samenwerking tussen 
verenigingen. In eerste instantie insteken op het afstemmen van de activiteiten. Daarna 
kijken op welke gebieden samenwerking nog meer zinvol is bijvoorbeeld combineren van 
vrijwilligers en besturen, subsidies, gezamenlijke inkoop, plannen en organiseren van 
evenementen 
4  (Welkom) informatiepakket voor nieuwe inwoners met inzicht in wat is er te doen in 
Reutum, waar en bij wie kan ik terecht. Het idee is om dit pakket persoonlijk door een 
inwoner uit Reutum te overhandigen (een buddy)  
5 Vernieuwen website Reutum met als doelstelling verbeteren communicatie en 
afstemming tussen verenigingen.
6. Multifunctioneel gebruik voetbalveld v.v. Reutum.
7. Kulturhus gezelliger inrichten.
8. Activiteiten clusteren.

De verenigingen in Reutum . Er is een 
werkgroep die zich bezig houdt met dit thema

Het opzetten en vervaardigen van de website. Verbinden, informatie delen vanuit de 
gemeente en overdragen van kennis 
vanuit andere dorpen.

Wat betreft de digitale agenda 
ondersteuning bieden vanuit digitaal 
dorpsplein.

Ondersteuning van ‘WIJ in de buurt’. Uren 
van Wij in de Buurt zijn beschikbaar voor 
Reutum.

Uren: verenigingsondersteuner voor de 
ondersteuning in de samenwerking tussen 
verenigingen (Wij in de Buurt). 

Middelen beschikbaar vanuit de gemeente 
voor de website: 1000 euro vanuit Mijn Dorp 
2030 "ondersteuning kleine initiatieven".

Naast uren en middelen is aangegeven dat de 
volgende punten nodig zijn: 
·  Een kartrekker voor dit thema 
·  Een goede redacteur voor de website  
·  Een website die gebruiksvriendelijk is en 
geen extra werk oplevert voor de verenigingen 
·  Draagvlak bij de verenigingen
(Door Reutum zelf in te vullen).

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Begroting 2019 Gezondheid Behoud van 
bestaande 
verenigingen en 
voorzieningen en de 
‘schwung’ erin 
houden.

  Inzetten op preventie alcohol en drugs (ook een rol voor de verenigingen) 

·  Versterken ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

Bullit verplaatsten Jeu de Boulesbaan is verwijderd

In eerste instantie ligt het initiatief bij 
betrokkenen uit Reutum, maar daarbij is wel 
behoefte aan (gemeentelijke) ondersteuning. 

Het betreft een gemeentelijk thema, op dit moment is 
er geen behoefte om iets te doen met dit thema.

N.v.t. N.v.t.



Kernagenda Tubbergen
29-okt-19

Bron / herkomst Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

Begroting 2019 Wonen Betaalbare huisvesting voor jong en oud: er moeten 
seniorenwoningen komen en woningen voor starters, 
grondgebonden en niet-grondgebonden, in zowel de koop 
als de huursector en voor elke portemonnee

  Concreet in beeld brengen welke behoefte er is onder jong en 
oud door onderzoek. Inventariseren hoeveel senioren er bereid 
zijn om te verhuizen en kijken wat ze willen en voor welk 
budget.  
·  In de nieuwe bestemmingsplannen mogelijkheden creëren 
voor seniorenwoning in de door de senioren gewenste vorm 
rekening houdende met het feit dat er toekomstbestendig 
gebouwd wordt. 
·  Onderzoeken van de concrete mogelijkheden voor woningen 
in Tubbergen (inbreidingslocaties), waaronder bv. locatie ’t 
Netwerk of Verdegaalhal. Daarin ook de wenselijke/mogelijke 
grondpositie van de gemeente meenemen. 
·  Onderzoeken van de mogelijkheden voor verplaatsbare 
woningen (Tiny houses) en deze plaatsen waar behoefte is.

Gemeente mogelijk in 
samenspraak met 
Tubbergen Bruist of mijn 
Dorp 2030.

Onderzoek doen naar de exacte woonbehoefte, met name onder de 
doelgroep jongeren/starters en senioren. 
De gemeente neemt het initiatief om samen met Tubbergen Bruist of 
mijn Dorp 2030 de juiste doelgroep te bepalen waarvoor op een nader 
te bepalen, passende locatie, woningbouw te realiseren. Afhankelijk 
van de uitkomsten wordt bekeken of de gemeente een grondpositie in 
kan of moet nemen.
 
Zorgen dat er in bestemmingsplannen gronden aangewezen worden 
waar deze (tijdelijke) woningen geplaatst kunnen worden.

Van de gemeente wordt een initiërende rol 
verwacht. 
Gemeente zal een besluit moeten nemen over een 
mogelijke inbreidingslocaties

De ingezette processen om samen 
met de kernen de woonbehoefte in te 
vullen worden voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda 
Wonen.

Begroting 2019 Wonen Betaalbare huisvesting voor jong en oud: er moeten 
seniorenwoningen komen en woningen voor starters, 
grondgebonden en niet-grondgebonden, in zowel de koop 
als de huursector en voor elke portemonnee

         Uitvoering plannen op de locaties De Marke, Weleveld, 
De Esch, Oranjestraat

Initiatiefnemers ism 
gemeente

Uitvoering geven aan de vervolgstappen voor de betreffende 
projecten

Van de gemeente wordt een initiërende rol 
verwacht. 
Gemeente zal een besluit moeten nemen over 
mogelijke inbreidingslocaties

Reguliere uren

Begroting 2019 Wonen Bouwen van levensloopbestendige woningen voor jong en 
oud

Uitzoeken of er levensloopbestendige woningen gebouwd 
kunnen worden geschikt voor jong en oud en waar ook jong en 
oud door elkaar woont. 
Er voor zorgen dat de bestaande woningvoorraad op den duur 
geschikt is voor iedereen. Bijvoorbeeld door vrijstaande 
woningen te slopen en hier een twee-onder-een kap woning 
neer te zetten, door woningen met inwoning te maken of door 
het realiseren van kangaroewoningen.

Gemeente mogelijk in 
samenspraak met 
Tubbergen Bruist of mijn 
Dorp 2030.

Aandachtspunt meenemen in onderzoek / verdieping, zie onder punt 1 

Ook aandacht voor mogelijkheden gemengd aanbod voor jong en oud 
(hofjesidee)

Faciliteren Reguliere uren

Begroting 2019 Wonen De gemeente moet een actieve rol vervullen bij de regie in 
de woningbouw.

Er moeten goede afspraken met de projectontwikkelaars 
gemaakt worden om prijsopdrijving te voorkomen.

Gemeente Aandachtspunt meenemen in onderzoek / verdieping, zie onder punt 1 Faciliteren Reguliere uren

Begroting 2019 Wonen Goed onderhouden woonwijken Woonwijken moeten goed onderhouden worden (zowel groen 
als bestrating) zodat wijken voor zowel validen als minder 
validen goed toegankelijk zijn.

Gemeente maakt onderdeel uit van nota Kwaliteit Openbare Ruimte Uitvoeren Reguliere uren

Begroting 2019 Sport een verbindende factor    Tubbergen het Papendal van Twente
• Behoud topsport en versterken breedtesport
• Tubbergen als sportgemeente blijven promoten
• Realiseren van een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie 
waar diverse sportvoorzieningen zijn geclusterd en de 
samenwerking met en tussen sportverenigingen optimaal 
is

De uitdagingen de komende periode:
• Ledenaanwas
• Vrijwilligerstekort
• Gebrek aan ruimte om te sporten
• Toegankelijkheid van de verenigingen

Samenwerking tussen verenigingen versterken op gebied van 
bv vrijwilligersbeleid ( SWTD,adviseur vrijwillige inzet) andere 
vormen van sport, duurzaamheid, inkoop
Samenwerking tussen school en vereniging (en 
zorgorganisaties en gemeente) verbeteren 
·  Versterken profilering van sport binnen en buiten de school 
·  Bekendheid van de routes 
·  Vergroten toegankelijkheid voor andere doelgroepen
- Streven naar een inclusieve samenleving

Verenigingen 

Verenigingen i.s.m. 
buurtsportcoach en 
sportraad

Gemeente

In samenwerking met betrokkenen vervolgstappen bepalen Faciliteren Inzet buurtsportcoach  i.s.m. 
beleidsmedewerker 

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Begroting 2019 Sport een verbindende factor    Tubbergen het Papendal van Twente
• Behoud topsport en versterken breedtesport
• Tubbergen als sportgemeente blijven promoten
• Realiseren van een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie 
waar diverse sportvoorzieningen zijn geclusterd en de 
samenwerking met en tussen sportverenigingen optimaal 
is

De uitdagingen de komende periode:
• Ledenaanwas
• Vrijwilligerstekort
• Gebrek aan ruimte om te sporten
• Toegankelijkheid van de verenigingen

Voldoende ruimte creëren om te sporten: Verdeling over de 
andere hallen en het gebruik ervan in kaart brengen

SSRT i.s.m. verenigingen 
en gemeente

Gesprek SSRT betrokkenen over gezette stappen en nog te zetten 
stappen

Faciliteren / initieren Reguliere uren

Begroting 2019 Sport een verbindende factor    Tubbergen het Papendal van Twente
• Behoud topsport en versterken breedtesport
• Tubbergen als sportgemeente blijven promoten
• Realiseren van een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie 
waar diverse sportvoorzieningen zijn geclusterd en de 
samenwerking met en tussen sportverenigingen optimaal 
is

De uitdagingen de komende periode:
• Ledenaanwas
• Vrijwilligerstekort
• Gebrek aan ruimte om te sporten
• Toegankelijkheid van de verenigingen

Ruimtelijke uitstraling van de accommodaties – veiligheid, 
zichtbaarheid

Tubbergen Bruist i.s.m. 
Gemeente

In samenwerking met betrokkenen vervolgstappen bepalen Initiëren + faciliteren Reguliere uren

Begroting 2019 Sport een verbindende factor    Tubbergen het Papendal van Twente
• Behoud topsport en versterken breedtesport
• Tubbergen als sportgemeente blijven promoten
• Realiseren van een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie 
waar diverse sportvoorzieningen zijn geclusterd en de 
samenwerking met en tussen sportverenigingen optimaal 
is

De uitdagingen de komende periode:
• Ledenaanwas
• Vrijwilligerstekort
• Gebrek aan ruimte om te sporten
• Toegankelijkheid van de verenigingen

Uitvoering (verlichte) hardlooproute Tubbergen Bruist i.s.m. 
Gemeente 

Project is afgerond Uitvoeren Afgerond

Begroting 2019 Sport een verbindende factor    Tubbergen het Papendal van Twente
• Behoud topsport en versterken breedtesport
• Tubbergen als sportgemeente blijven promoten
• Realiseren van een kwalitatief hoogwaardige sportlocatie 
waar diverse sportvoorzieningen zijn geclusterd en de 
samenwerking met en tussen sportverenigingen optimaal 
is

De uitdagingen de komende periode:
• Ledenaanwas
• Vrijwilligerstekort
• Gebrek aan ruimte om te sporten
• Toegankelijkheid van de verenigingen

Uitwerking van het masterplan de Eeshof Gemeente ism Tubbergen 
Bruist en verenigingen

Initiëren Voor uitvoering is in 2019 100.000 
euro als cofinanciering beschikbaar 
gesteld. 

Reguliere uren OpRu

Begroting 2019 Een sterk centrum Een compact levendig centrumwinkelgebied met een 
gezellig Raadhuisplein dat
aantrekkingskracht heeft voor zowel de eigen 
inwoners als mensen van buiten Tubbergen. 

Verder op de door Tubbergen Bruist ingeslagen weg 
(vervolgstappen zetten) met aandacht voor een verlevendiging 
van het plein, terugdringen van leegstand en aantrekkelijk 
maken van de openbare ruimte en een goede nieuwe invulling 
voor de Verdegaalhal. 
Niet langer toestaan dat auto’s in grote getale op het plein 
mogen en kunnen parkeren.  Autoluw maken van het centrum.  

Tubbergen Bruist als 
aanjager 

Gebiedsmakelaar blijft op pad om mogelijke verplaatsingen te 
realiseren, invullen leegstand. 

Faciliterend Wordt opgevangen binnen de 
procesgelden van Tubbergen Bruist



Begroting 2019 Een sterk centrum Een compact levendig centrumwinkelgebied met een 
gezellig Raadhuisplein dat
aantrekkingskracht heeft voor zowel de eigen 
inwoners als mensen van buiten Tubbergen. 

Nieuwe invulling van het gemeentehuis Tubbergen, meer 
levendige functies in en rond het gemeentehuis

Gemeente  ism Tubbergen 
Bruist

Uitvoering geven aan fase 2 van het Glashoes conform raadsbesluit 
van 8 juli 2019

Initiatiefnemer

In het besluit ter afronding van fase 1 
is een voorbereidingsbudget 
opgenomen. Hiermee kan fase 2 van 
start gaan. Naast dit 
voorbereidingsbudget zijn ambtelijke 
uren nodig voor uitwerking van de 
deelopdrachten (uren projectleiding). 
Deze worden meegenomen en waar 
nodig bekostigd vanuit het budget 
Maatschappelijk Vastgoed. Zie 
kernoverstijgende agenda. 

Begroting 2019 Een sterk centrum Een compact levendig centrumwinkelgebied met een 
gezellig Raadhuisplein dat
aantrekkingskracht heeft voor zowel de eigen 
inwoners als mensen van buiten Tubbergen. 

Herontwikkeling locatie Verdegaalhal met een invulling die een 
aantrekkingskracht heeft op mensen van buiten Tubbergen. 
Hierbij ook aandacht voor de groene omgeving en de evt. 
mogelijkheden voor wonen. 

Gemeente ism Tubbergen 
Bruist

In najaar 2019 is een marktuitvraag gedaan. Afhankelijk van de 
uitkomsten van de marktuitvraag uitvoering van de plannen.

Bij de plannen voor herontwikkeling van de locatie Verdegaalhal en de 
daarbij behorende aanpassingen van de openbare ruimte worden ook 
de mogelijkheden voor de nodige aanpassingen van de openbare 
ruimte als gevolg van de gewenste uitbreiding van de Plus supermarkt 
betrokken. 

Initiatiefnemer Marktuitvraag wordt opgevangen 
binnen de procesgelden van 
Tubbergen Bruist.

Vervolgstappen/uitwerking binnen 
reguliere uren

Begroting 2019 Een sterk centrum Een compact levendig centrumwinkelgebied met een 
gezellig Raadhuisplein dat
aantrekkingskracht heeft voor zowel de eigen 
inwoners als mensen van buiten Tubbergen. 

Groenplan / Glinstering Tubbergen Bruist Afronding groenplan fase 2 in samenwerking met initiatiefnemers Faciliteren Reguliere uren

Begroting 2019 Een sterk centrum Een compact levendig centrumwinkelgebied met een 
gezellig Raadhuisplein dat
aantrekkingskracht heeft voor zowel de eigen 
inwoners als mensen van buiten Tubbergen. 

Clustering en versterken van functies in maatschappelijk 
vastgoed Delle-Netwerk-Huve

TZC, de Delle en Huve ism 
gemeente

Wachten op principeverzoek en uitspraak over de gewenste 
verschuivingen in functies

Faciliteren Reguliere uren 

Begroting 2019 Verbinden in Tubbergen 1. Een breder overleg tussen school, gemeente, 
verenigingen (sport, muziek, cultuur), ondernemers en 
organisaties (Zikke, glaskunst, Hof van Tubbergen, SWTD 
en kinderopvang). Doel is om te kijken waar gezamenlijke 
belangen zijn. Van daaruit het aanbod beter op elkaar af 
te stemmen. 
2. Het aanbod van aanbieders (zorg, welzijn, sport) beter 
laten aansluiten op de vraag van nieuwkomers (allochtoon 
en autochtoon) en minderbedeelden.
3. Betere ondersteuning van vluchtelingen na de eerste 
1,5 jaar. Met name op taalonderwijs en inzetbaarheid 
vertalers. 
4. Kinderen moeten meer in aanraking met muziek en 
cultuur komen.
5. Toegankelijkheid van gebouwen verbeteren voor minder 
mobiele mensen.

1. Een jaarvergadering/ jaarlijks overleg organiseren tussen 
verenigingen, school, en maatschappelijke instellingen. 
2. Betere verbinding leggen tussen aanbieders. Zorgen dat 
mensen de weg beter vinden. 
3. Link leggen tussen gemeente, stichting leergeld, 
taalonderwijs, vluchtelingenhulp en basisonderwijs voor betere 
aansluiting tussen vraag en aanbod. Als er een nieuwkomer in 
een wijk wordt geplaatst moet deze in de buurt/dorp worden 
voorgesteld en bekend worden gemaakt. Zodat ze een soort 
van netwerk kunnen opbouwen wat hen alleen niet lukt. 
4. Evaluatie / heroverweging van de bezuinigingen op muziek, 
bibliotheek en cultuur. 
5. Een check op alle gebouwen hoe toegankelijk ze zijn.

1. De gemeente zou het 
voortouw kunnen nemen 
voor de eerste afspraak.  
2. De SWTD / Wij in de 
buurt zou hier een rol 
kunnen spelen. Ook het 
Noaberteam zou een rol 
kunnen vervullen. 
3. Gemeente  
4. Gemeente  
5. Gehandicaptenplatform 
gaat dit doen. Verbeterslag 
door gemeente

Er is geen concrete afspraak over vervolgstappen gemaakt. Het zou 
mooi zijn als de gemeente het voortouw neemt voor een gezamenlijk 
overleg over dit onderwerp. Dit onderdeel meenemen in de 
mogelijkheden voor verbreding Tubbergen Bruist/MijnDorp 2030. 
Als er een link met kinderen is wil de school wel haar locatie 
beschikbaar stellen en bijvoorbeeld in de nieuwsbrief zorgen voor 
communicatie

Zie de kolom, wie is aan zet. Van de gemeente wordt 
verwacht dat zij het voortouw neemt en de eerste 
stappen zet. Dit zou in overleg met SWTD/ Wij in de 
buurt kunnen. 

Reguliere uren via 
verenigingsondersteuner, 
buurtsportcoach

Begroting 2019 Gezondheid Een zinvolle dagbesteding voor iedereen Vergroten bekendheid van alles wat er is (voorlichting en 
promotie). 
Vergroten en samenhang en verbinding
 -      Sociale kaart 
-      Internetcafe 
Verminderen van de bureaucratie

Wij in de Buurt
Buurtsportcoaches
Gemeente

Bekendheid geven aan (taken van) Wij in de Buurt 
Stakeholders bij elkaar brengen, gezamenlijk bepalen waar willen we 
naar toe en vervolgstappen bepalen. 

Faciliteren Reguliere uren



Begroting 2019 Vervolg Proces Tubbergen Bruist/MijnDorp 2030 TubbergenDuidelijkheid over het vervolg van het proces Tubbergen 
Bruist in relatie tot MijnDorp2030 en de wensen en 
mogelijkheden tot verbreding.(sociaal-economische 
onderwerpen).  

Duidelijkheid verschaffen over de huidige taken van Tubbergen 
Bruist in relatie tot andere belangengroepen. 
Inventariseren van de wensen en mogelijkheden bij 
verschillende partijen (zorg, cultuur, sport, dorpsraad) voor 
verbreding richting MijnDorp mbt sociaal-economische 
onderwerpen in combinatie met wellicht deelwerkgroepen. 
Versterking van de communicatie over Tubbergen Bruist en de 
eventuele verbreding

Tubbergen Bruist ism 
verenigingen

Concrete invulling en opzet van de nieuwe (verbrede) werkwijze / 
structuur voor Tubbergen Bruist met onderliggende werkgroepen op 
verschillende deelthema's. 

Faciliteren, gemeente maakt deel uit van TB. Reguliere uren

Begroting 2019 Duurzaamheid Bewustwording m.b.t. duurzaamheid vergroten     Verbinding met Essenkracht versterken

• Vanuit de samenwerking gemeenten Noord 
Oost Twente op gebied van grootschalige 
energietransitie, de kansen voor Tubbergen 
verkennen (daken vol met zon, kleine 
zonnevelden en windmolens, waterstofpilot)

Werkgroep duurzaamheid 
Tubbergen

Concrete invulling werkgroep duurzaam Tubbergen en rolverdeling irt 
Tubbergen Bruist

Faciliterende rol
Informerende rol op het gebied van bewustwording en 
verkenning van de kansen

Reguliere uren



Kernagenda Vasse
29-okt-19

Bron / 
herkomst

Thema Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente 
daarin?

Wat is er voor nodig in 2020?

Begroting 2019Wonen en Infrastructuur Wonen
Het dorp wil bereiken dat op korte termijn een nieuwe woningbouwlocatie beschikbaar komt. Er zijn geruime 
tijd geen nieuwe plannen aan de markt toegevoegd. Er zijn verschillende inspanningen gepleegd op 
inbreidingslocaties; deze hebben echter niet tot een concreet resultaat (aanbod) geleid. De opvatting in 
Vasse is dat er aan de randen voldoende plekken zijn om een nieuwbouwlocatie toe te voegen.
Inhoudelijk wil Vasse bereiken:
• Op korte termijn betaalbare starterswoningen en voor senioren (kleine nieuwbouw kavels).
• Doorstroming voor jongeren en ouderen.
• Geen grote te dure kavels

* Afgelopen 3 jaar is veel met elkaar geparticipeerd (woonwerkgroep – 
gemeente). Vasse is van mening van de woonwerkgroep al het ‘huiswerk’ 
heeft gedaan. Het gevoel heerst dat er nu overeenstemming moet worden 
gevonden voor een nieuwe woningbouwlocatie. 
* Gemeente heeft hierin een belangrijke rol te vervullen (besluit). Als de 
locatie aangewezen kan worden, dan kan het dorp een perspectief worden 
geboden. De woonwerkgroep kan dan direct een sluitend overzicht (beeld) 
aanleveren van de lokale behoefte, ten einde een programmering vast te 
kunnen stellen. Het dorp heeft geen behoefte meer aan verdere 
participatie, zonder dat een gezamenlijk perspectief bestaat over op welke 
woningbouwlocatie(s) zal worden ingezet. 
* Op de woningbouwlocatie Steenbrei III wordt één vrijstaande kavel 
opgesplitst in twee kleinere kavels. Doelstelling is om een tweekapper te 
kunnen realiseren, dat meer aansluit bij de concrete vraag. 

Gemeente In samenspraak met themagroep MD de andere potentiële 
locaties beoordelen en zo mogelijk benutten binnen de 
kwantitatieve mogelijkheden.

Van de gemeente wordt een initiërende 
rol verwacht 

Gemeente zal een besluit moeten nemen 
over een toekomstige woningbouwlocatie

De ingezette processen om samen met de 
kernen de woonbehoefte in te vullen worden 
voortgezet.
Uren worden meegenomen in agenda 
Wonen.

Begroting 2019Wonen en Infrastructuur          Woonvormen benutten die voor zowel jong als oud interessant zijn. Hierbij kan gedacht worden aan 
het burgerinitiatief Noaberhof.

De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheden en behoefte naar het  
woonconcept van een meergeneratiehofje: Noaberhof (naar voorbeeld 
landelijk concept Knarrenhof)

Initiatiefnemers m.b.t. behoefte voor een 
Noaberhof.

Verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof, 
dat als inbreiding van woningbouw  gerealiseerd zou moeten 
worden.  
Het is een burgerinitiatief, waarin de gemeente een faciliterende 
rol kan vervullen om betrokken partijen voor dit concept bij 
elkaar te brengen.

Faciliteren en stimuleren Reguliere uren voor concept Noaberhof in 
relatie tot ontwikkeling Balkon

Wonen en Infrastructuur • Infrastructuur
• Met betrekking tot het thema infrastructuur zijn er de volgende speerpunten en/of aandachtpunten:
• Manderseweg – aanleg fietspad/voetpad
• Verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers in het dorp (ook schoolgaande kinderen)
• Betere ontsluiting • /aansluiting op de snelweg
• Meer metingen mbt alle verkeer op veiligheid

Met het thema Infrastructuur in overleg met de gemeente over 
haalbaarheid van realisatie van de speerpunten

HERINRICHTING MANDERSEWEG
Vervanging riool van de Manderseweg staat voor 2020
in de planning. Bij uitvoering hiervan zal in overleg
met het dorp ook de herinrichting worden
meegenomen.

Manderseweg-pad
Afhankelijk van besluit gemeenteraad, planvorming voor aanleg 
pad.
Aanleiding hiervoor is de motie die de gemeenteraad heeft 
ingebracht, die niet is aangenomen. Echter, het college heeft 
wel besloten de haalbaarheid van zo'n pad te onderzoeken en de 
gemeenteraad hierover te informeren. Gemeente is in overleg 
met de werkgroep Wonen. Naar verwachting zal college in 
oktober 2019 de gemeenteraad informeren.

Gemeente heeft een regierol bij uitvoering 
van infrastructurele voorzieningen in de 
openbare ruimte

MANDERSEWEG-PAD 
Gemeente is hierover in overleg met de 
werkgroep. Daarna is de gemeenteraad aan 
zet om een besluit te nemen. Indien 
gemeenteraad positief besluit, worden de 
inzet van ambtelijke uren en aanlegkosten 
geraamd op resp. minimaal 80 uren en € 
150.000.

VERKEERSVEILIGHEID IN HET DORP
Dit heeft altijd de aandacht en valt onder 
regulier werk (met name bij Openbare 
Ruimte). Als er verkeersknelpunten zijn, 
moeten die gemeld worden zodat er een 
beoordeling mogelijk is, en daarna wellicht 
ook maatregelen. 

BETERE AANSLUITING OP DE SNELWEG

Begroting 2019Zorg, Welzijn en Educatie Een zo breed mogelijk aanbod creëren van zorg, welzijn en educatie voor jong en oud, waardoor een 
aantrekkelijke leefomgeving blijft bestaan om in Vasse te wonen.

De themagroep ZW&E heeft een overzicht opgesteld met daarin diverse 
ideeën om in Vasse te kunnen blijven wonen, zoals: 24-uur zorg, 
Noaberhof, IKC/Jeugd (behoud kwaliteit en ruimte voor vernieuwing en 
doorstroom in het onderwijs), ontwikkelen van digitaal dorpsplein, 
doorontwikkeling dorpshuiskamer, vraag en aanbod bij elkaar brengen 
d.m.v. de ‘melkbus’, Vasse vitaal.  De uitdaging is nu om die ideeën 
concreet naar uitvoering te  brengen, dan wel lopende initiatieven verder 
door te ontwikkelen. In het verdere vervolg van dit proces wordt 
ondersteuning gevraagd.

Themagroep ZW&E Via de themagroep ZW&E worden betrokken inwoners en/of 
organisaties gevraagd om ideeën binnen aparte werkgroepen 
naar uitvoeringsfase te brengen. 
Aangegeven wordt dat vrijwilligers niet altijd alle initiatieven zelf 
kunnen oppakken, maar soms ook deskundige professionele 
ondersteuning nodig hebben om het initiatief verder tot 
uitvoering te brengen.

Daar waar gewenst/nodig kan de 
gemeente bij initiatieven een faciliterende 
rol spelen m.b.t. het bieden van 
professionele ondersteuning (eventueel 
via ‘Wij in de Buurt’). Eventueel zou ook 
HOI2 een rol kunnen spelen in de 
doorontwikkeling van initiatieven. 
Er is reguliere ambtelijke ondersteuning 
voor ontwikkeling IKC. 

Reguliere uren  

Nieuw Zorg, Welzijn en Educatie Dorpshuiskamer Vasse draagt bij aan betere leefkwaliteit, vitaliteit en minder eenzaamheid voor inwoners 
van Vasse e.o. Dit zorgt voor minder doorstroom naar maatwerkvoorzieningen. Ambitie is doorontwikkeling 
tot ontmoetingsplek voor alle inwoners. 
Doelstelling is:
• Realiseren van een uitstekende voorliggende voorziening, die voorkomt dat inwoners uit Vasse e.o. 
doorstromen naar een maatwerkvoorziening
• Het langer zelfstandig laten blijven wonen van ouderen
• Ontmoetingsplek voor jong en oud, in combinatie met thema’s vitaliteit en gezondheid
• Dorpshuiskamer-aanbod als manier om mantelzorgers van de nog thuiswonende ouderen ‘te ontzien’
• Kunnen aanbieden van maatwerkvoorziening in Vasse
• Laagdrempelige en toekomstbestendige faciliteit (zowel t.a.v. gezondheid inwoners als qua rendement)

Stichting Dorpshuiskamer Vasse zit midden in het proces van 
doorontwikkeling om de ambities van hun doelstellingen te realiseren. 
Echter, de ontwikkelingen van de dorpshuiskamer overstijgen de 
draagkracht van de vrijwillige kartrekkers (bestuursleden stichting 
Dorpshuiskamer). De inzet van vrijwilligers heeft het maximum bereikt en 
bedreigt de (door)ontwikkeling en wellicht zelfs het voortbestaan op de 
langere termijn van de dorpshuiskamer. De (door)ontwikkeling van de 
Dorpshuiskamer vraagt nadrukkelijk om structurele professionele 
ondersteuning. De gemeente wordt gevraagd hierin een faciliterende rol te 
vervullen.

Stichting Dorpshuiskamer Vasse m.b.t. 
(door)ontwikkeling dorpshuiskamer
Gemeente m.b.t. faciliteren structurele 
professionele ondersteuning

Stichting Dorpshuiskamer Vasse en gemeente blijven met elkaar 
in gesprek om scherp te krijgen wat precies de hulpvraag voor 
structurele professionele ondersteuning dorpshuiskamer Vasse 
inhoudt, qua rol van die  ondersteuner en de vertaling van die 
inzet in uren en/of middelen. 
Tevens meer bekendheid geven  aan en relatie leggen met Wij in 
de Buurt. 

Faciliteren van de hulpvraag om 
structurele professionele ondersteuning.

Van de gemeente wordt een faciliterende rol 
verwacht in het realiseren van een structurele 
professionele ondersteuner voor de 
(door)ontwikkeling dorpshuiskamer Vasse. 
Hierover gaan gemeente en werkgroep met 
elkaar in overleg. Als deze hulpvraag duidelijk 
is qua rol en inzet, wordt een separaat besluit 
genomen of en hoe de ondersteuning 
geleverd wordt.  

Begroting 2019Toerisme en Landbouw De combinatie van natuur, cultuur, landbouw en toerisme in goede harmonie verder  versterken waardoor 
Vasse een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft, zowel voor inwoners als toeristen.
• Toerisme maximaal benutten met ruimte voor landbouw (mag geen onredelijke hinder ondervinden). 
• Toerisme maximaal benutten met oog voor de leefbaarheid in het dorp (geen Giethoorn). 
• De natuur in de huidige vorm behouden (zorg over bomenkap)
• Vasse klimaatproof (agrarische bedrijven)

Toerisme 
·  Vasse vermarkten als koploper Toerisme binnen de gemeente 
Tubbergen 
·  Informatievoorziening Toerisme realiseren in dorp Vasse  
·  Realiseren hogere bestedingen van de verblijfs- en dagrecreant door het 
vergroten van het aanbod voor dagrecreatie. O.a. activiteiten en concrete 
projecten ontwikkelen om fietsers langer ‘vast te houden’ en nieuwe 
doelgroepen (o.a. gezinnen met kinderen) aan te boren.  
·  Meer spreiding over het seizoen realiseren (overnachtingen) 
·  Faciliteren invulling camping Tutenberg met meerwaarde voor leefbaar 
Vasse o.a. zwembad (wie neemt hierin de verantwoordelijkheid ?)

Gemeente 
Faciliteren, eventueel ook financieel bijdragen 
om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen 
mogelijk te maken. 
Dorpsraad 
Aanjagen en bewaken van de 
ontwikkelingen/projecten, toezien op de 
belangen van burgers om dorp leefbaar te 
houden. 
De werkgroep Toerisme & Landbouw 
Samen met de ondernemers uitvoering geven 
aan de verschillende activiteiten. 

Toerisme 
·  Vasse op kaart zetten (lef tonen, zie inspanningen onder ‘wat 
willen we bereiken’)
·  Uitwerking toeristisch (marketing) plan Vasse door werkgroep 
landbouw & toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend 
Tubbergen. 

Uitvoering 8 projecten.

Faciliteren, eventueel ook financieel 
bijdragen om zo laatste zetje te geven om 
ontwikkelingen mogelijk te maken.

Toerisme Valt binnen werkzaamheden 
toeristisch consulentschap.  
Co-financiering gemeente van € 100.000,-  in 
toeristisch (marketing) plan Vasse is bij 
vaststelling MAT in 2018 al gereserveerd.

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Begroting 2019Toerisme en Landbouw De combinatie van natuur, cultuur, landbouw en toerisme in goede harmonie verder  versterken waardoor 
Vasse een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft, zowel voor inwoners als toeristen.
• Toerisme maximaal benutten met ruimte voor landbouw (mag geen onredelijke hinder ondervinden). 
• Toerisme maximaal benutten met oog voor de leefbaarheid in het dorp (geen Giethoorn). 
• De natuur in de huidige vorm behouden (zorg over bomenkap)
• Vasse klimaatproof (agrarische bedrijven)

·         Herinrichting dorpsplein tegenover supermarkt. Initiatiefnemers zorgen dat met breed draagvlak vanuit de 
bevolking (o.a. dorpsraad) in samenwerking met KOR van de 
gemeente en HOI2 (als huidige contractpartner m.b.t. onderhoud 
van het plein) een plan worden opgesteld met daarin doel, 
financiering en noodzaak van de herinrichting.

Gemeente heeft een faciliterende rol in de 
planvorming (vanuit de KOR). 

Openbare Ruimte
Vanuit de KOR zijn uren beschikbaar voor 
ondersteuning. 
Op basis van het plan moeten de kosten 
in beeld gebracht worden en de mogelijke 
financiering. Hierover moet een apart 
besluit worden genomen. 

Begroting 2019Toerisme en Landbouw De combinatie van natuur, cultuur, landbouw en toerisme in goede harmonie verder  versterken waardoor 
Vasse een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft, zowel voor inwoners als toeristen.
• Toerisme maximaal benutten met ruimte voor landbouw (mag geen onredelijke hinder ondervinden). 
• Toerisme maximaal benutten met oog voor de leefbaarheid in het dorp (geen Giethoorn). 
• De natuur in de huidige vorm behouden (zorg over bomenkap)
• Vasse klimaatproof (agrarische bedrijven)

Landbouw
Energie/klimaat, perspectiefvolle maatregelen om Vasse Klimaat-
proof te maken gericht op de veehouderij, bodem, 
energiebesparing en duurzame energieopwekking 
(verduurzaming van de veehouderij)

Landbouw
LTO ism agrarische ondernemers

Perspectiefvolle (agrarische) maatregelen tbv Vasse Klimaat-
proof (+ bewustwording) 

M.b.t. landbouw flankerend faciliteren 
vanuit N2000 

Nvt regulier

Sport en Verenigingen Werkgroep S&V zal op korte termijn bij de gemeente een 
projectplan indienen voor aanschaf vloermatten in sportzaal ’t 
Eschhoes en hiervoor een financiële bijdrage vragen.

Afgerond

Maatschap
pelijk 
Akkoord 
Tubbergen

Sport en bewegen Een toekomstbestendig en gezond sportklimaat en verenigingsleven in Vasse behouden door o.a. de 
volgende voorzieningen te realiseren:

• Bouw van een multifunctionele (speel)hal, te gebruiken voor handbal, voetbal, scouting, school, volleybal 
etc. 
• Aanschaf matten t.b.v. vloer sportzaal Eschhoes t.b.v. multifunctioneel gebruik.
• Multifunctioneel terrein voor alle verenigingen, sporten, activiteiten etc bij voorkeur bij het Eschhoes 
(ultieme doel voor de lange termijn)  

Er is een plan gemaakt om een (speel)hal te realiseren.

Het plan is al met de gemeente besproken. Kernwethouder Roy de Witte 
heeft aangegeven dat er een gezonde balans moet zijn, sport en bewegen 
en de toekomst. Niet bouwen voor leegstand. Ook moet de exploitatie en 
het beheer door Vasse zelf gedaan worden  

Aanschaffen van vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes zodat deze 
ruimtemultifunctioneel gebruikt kan worden

T.a.v. samenwerking sport en verenigingen wordt door de handbal, 
voetbal en volleybal samen naar het jeugdbeleid gekeken. Idee is om de 
instroom gezamenlijk aan te pakken. Kinderen kunnen dan kennis maken 
met alle sporten en daarna een keuze maken

Ouderenverenigingen werken ook samen en stemmen 
activiteitenagenda’s met elkaar af. 

Werkgroep S&V is eigenaar en kartrekker voor 
het realiseren van de  initiatieven

Herinrichting sportcomplex SV Vasse
SV Vasse is momenteel bezig met het
haalbaarheidsonderzoek en wil direct na de zomer
2019 helderheid hebben over de haalbaarheid
hiervan. Van de gemeente zal een financiële bijdrage worden 
gevraagd.

Van de gemeente wordt in eerste instantie 
ondersteuning verwacht bij de verdere 
planvorming met een open en 
meedenkende houding m.b.t. herinrichting 
Sportcomplex sv Vasse.

M.b.t.Herinrichting Sportcomplex sv Vasse 
wordt ook een bijdrage van de gemeente 
verwacht. 

Financiële bijdrage van ca. 
€ 100.000,- in de realisatie
van de herinrichting sportcomplex
SV Vasse. Deze bijdrage is afhankelijk van 
concensus op een aantal vragen (o.a. 
aankoop grond, sanering en fundering 
Beerpad, verwijderen bomen, realiseren 
oversteekplaats, bestemmingsplan, 
verkeersbesluit). Indien blijkt dat extra 
middelen hiervoor nodig zijn, moet hiervoor 
een apart besluit worden genomen. 

Hiermee wordt het complex 
toekomstbestendig gemaakt. Door het meer 

Nieuw CV de Spekscheeters en de Stichting Pareldagen Vasse willen een evenemententerrein met permanente en 
tijdelijke voorzieningen waar jaarlijks diverse culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.

Gemeente gaat met de initiatiefnemers in gesprek over welke rol zij hierin 
van de gemeente verwachten, maar vooral ook wat het draagvlak voor dit 
initiatief is en zij er zelf voor gaan doen om dit initiatief te realiseren.

Initiatiefnemers CV De Spekscheeters en 
Stichting Pareldagen Vasse

Afhankelijk van het aangepast projectplan bepalen welke rol de 
gemeente hierin kan vervullen.

Rol bepalen in het projectplan Vooralsnog geen prioriteit

Begroting 2019Duurzaamheid Gemeente Tubbergen haakt aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. 
Hieronder wordt verstaan opwekking van 100% CO2 neutrale duurzame energie. Het tussendoel is om in 
2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% energiebesparing.
Vasse en de buurtschappen energieneutraal maken in de nabije toekomst is het doel.
Zij willen als gemeenschap een duurzame toekomst creëren voor zichzelf, maar ook voor de volgende 
generaties. Zij willen niet afwachten, maar zelf het heft in handen nemen en daarmee aan de slag gaan.

Geen gebruik meer van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen 
van energieopwekking.
Enige jaren geleden is in Vasse energiecoöperatie Energiek Vasse 
opgericht. Samen met de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen wil 
Energiek Vasse investeren in duurzame projecten. 
Energiek Vasse wil de energieneutraliteit bereiken door middel van 
energiebesparing en bewustwording van de lokale bevolking en bedrijven 
enerzijds en het duurzaam lokaal opwekken van energie anderzijds. 
Het geld wat verdiend wordt met het opwekken van duurzame energie kan 
ook weer worden geïnvesteerd in de gemeenschap, zo doen ze het met 
elkaar en voor elkaar! Zij proberen dat te bereiken door het opzetten en 
uitvoeren van diverse projecten. 

Coöperatie Energiek Vasse, Gemeente, 
Inwoners

De cooperatie heeft ervoor gekozen om zelf geen grootschalige 
projecten op te pakken, maar hiervoor de aansluiting bij 
Essenkracht te zoeken. De cooperatie heeft zich tot doel gesteld 
om vooralsnog uitsluitend een verbindende rol in de 
bewustwording voor het thema duurzaamheid te willen 
vervullen. Daarbij wil men zich er in eerste instantie op richten 
om op kleinschalige wijze de bewustwording bij de doelgroep 
jongeren te creeren.

De wil is er in Vasse maar de nodige kennis 
ontbreekt. Zij willen graag geholpen 
worden door de gemeente met kennis, 
voorlichting en agendasetting over 
regelgeving.

Kortom Vasse wil beter gefaciliteerd en 
gestimuleerd worden waarbij de 
gemeenten lef moet tonen om buiten de 
gebaande paden te denken. 

Regels zijn slechts een hulpmiddel maar 
mogen niet de remmende factor worden.

Reguliere uren



Agenda Bereikbaar en aantrekkelijk - Landelijk gebied
29-okt-19

Bron / herkomst Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente 
daarin?

Wat is er voor nodig in 
2020?

Begroting 2019 Een innovatievere Agro & Food sector Ondersteuning van het ondernemerschap door 
• Inzet agrarisch consulent als sparringpartner  
voor ondernemers 
• Onderzoek mogelijkheden innovatie /rol  
gemeente

Gemeente i.s.m. 
met ondernemers 
/ LTO (AJK)

Onderzoek en inzichten verkrijgen voor 
kansen/knelpunten buitengebied (inzicht 
toekomstbestendigheid)

Eigenaar en trekker € 15.000,-  in 2019 
beschikbaar gesteld

Begroting 2019 Bijdrage aan de kringlooplandbouw door 
invulling ambitie Mineral Valley Twente 
(MVT)

1 Actief participeren in de netwerkorganisatie 
MVT 

1 Partners MVT Deelname aan start proeftuinen Initiator en participeren Reguliere uren

Begroting 2019 Bijdrage aan de kringlooplandbouw door 
invulling ambitie Mineral Valley Twente 
(MVT)

2 Uitvoering geven aan de pilot “Twents 
bermgras verrijkt bodemleven” binnen het plan 
van aanpak Circulair Terreinbeheer

2 Gemeente / 
(agrarische) 
ondernemers / 
loonwerkers

Eigenaar Afgerond, vervolg in de lijn

Begroting 2019 Toekomstgerichte erven (buitengebied) Inzet van de ‘ervencoach’ om de individuele 
erfeigenaar actief te benaderen

Gemeente i.s.m. 
LTO

Afhankelijk van de uitkomsten evaluatie 
ervencoachen in 2020 vervolgstappen bepalen.

Initiator en trekker € 35.000,-  in 2019 
beschikbaar gesteld

Begroting 2019 Samenwerken aan biodiversiteit Prestatie afspraken maken met Platform 
‘Natuurlijk Tubbergen’

Gemeente i.s.m. 
groene 
organisaties

1    uitvoering project natuur educatie op locatie 
(NEOL) 
2     uitvoering geven versterking coulisselandschap 
/ landschapsdeal (aandacht voor uitvoering door 
Tubbergse partijen)
3    opstellen agenda voor  biodiversiteit

Faciliteren

Initiator en faciliteren

€ 20.000,- in 2019 
beschikbaar gesteld
Reguliere uren

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Agenda Bereikbaar en aantrekkelijk - Mobiliteit
29-okt-19

Bron / herkomstWat willen we 
bereiken?

Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan 
zet?

Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente 
daarin?

Wat is er voor nodig 
voor 2020?

Begroting 2019Betere ontsluiting van 
Tubbergen via de route 
via Zenderen en Borne

Deelnemen aan een projectgroep van 
provincie Overijssel en/of rijksoverheid 
en/of gemeenten over de 
verkeersproblematiek in Zenderen en 
Borne

Provincie 
Overijssel en/of 
Gemeente 
Borne

Deelnemen aan een projectgroep en de 
belangen van de gemeente Tubbergen 
hierin vertegenwoordigen.

Overlegpartner in projectgroep Belangen Tubbergen borgen
Continueren
100 uur in 2020

Dit gaan we doen in 2020Dit hebben we afgesproken in 2018



Agenda Duurzaam leven - Maatschappelijk Vastgoed
29-okt-19

Bron / 
herkom
st

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente 
daarin?

Wat is er voor nodig in 2020?

Gezamenlijk met de dorpen een 
gemeenschappelijke visie 
vormen op basis waarvan we een 
handreiking kunnen opstellen 
over hoe om te gaan met 
clustering van maatschappelijk 
vastgoed

We gaan gezamenlijk met de dorpen een handreiking opstellen waarin 
wij aanknopingspunten opnemen voor een succesvolle clustering 
voorzieningen. We gaan nadrukkelijk in op:
1. Wat is goed voor het dorp?
2. In welke zin in het clusteren van vastgoed van toegevoegde waarde 
voor een dorp? Ervaringen van dorpen zelf.
3. Wat is het onderscheid tussen een vastgoedopgave en een 
maatschappelijke opgaven
4. Hoe zorgen we voor maatschappelijk rendement?
5. Welke opgaven liggen er in het sociale domein, algemeen en 
specifiek voor/in het dorp zelf?
6. Hoe zorg je voor "samenkomen, treffen, ontmoeten"?
7. Wanneer kun je spreken over een gezonde exploitatie van het 
vastgoed?

Gemeente 
samen met de 
dorpen. 
Gemeente 
initeert.

1. Definitie opstellen. Wat verstaan we 
onder maatschappelijk vastgoed? 
School, MFA, sport? Onderscheid 
privaat, publiek.

2. Handreiking opstellen en ervaringen 
ophalen in dorpen

3. Rolneming: wanneer kan de 
gemeente een intiatief wel 
ondersteunen en wanneer niet, ook 
financieel? 

Initiatiefnemer Voor de uitwerking van dit plan zijn 
ambtelijke uren nodig. Deze 
worden meegenomen en waar 
nodig bekostigd vanuit het budget 
Maatschappelijk Vastgoed. 

Nieuwe afspraken 
toekomstbestendige exploitatie 
en beheer SSRT

Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige 
exploitatie en beheer van SSRT. 

Gemeente. Afspraken maken over samenwerking, 
huurcontract, kostenstructuur, 
bijdragen, relatie gemeente.

Initiatiefnemer. Daarna gelijkwaardige 
samenwerking met SSRT.

Voor de uitwerking van dit plan zijn 
ambtelijke uren nodig. Deze 
worden meegenomen en waar 
nodig bekostigd vanuit het budget 
Maatschappelijk Vastgoed. 

Robuuste sportstructuur We gaan een robuuste sportstructuur opzetten als platform waarin wij 
disucussies over en rondom sport, accommodaties en verenigingen 
agenderen. Wij willen lange termijn afspraken maken met de 
stakeholders in dit speelveld.

Gemeente 1. Startoverleg initieren met onze 
stakeholders. Bespreken problematiek 
en oplossingsrichtingen. 
Procesafspraken maken.

2. Lokaal sportakkoort opstellen. Vloeit 
voort uit punt 1.

Initiatiefnemer en facilitator. Daarna 
zullen ook vereningen en andere 
stakeholders aan zet zijn.

Voor de uitwerking van dit plan zijn 
ambtelijke uren nodig. Deze 
worden meegenomen en waar 
nodig bekostigd vanuit het budget 
Maatschappelijk Vastgoed. 

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Agenda Duurzaam leven - Duurzaamheid
29-okt-19

Bron / 
herkomst

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is daarin de 
rol van de 
gemeente?

Wat is er 
voor nodig 
in 2020?

Begroting 2019 Door meer vormen van duurzame 
energieopwekking toe te passen gaan we 
het gebruik van fossiele brandstoffen 
beëindigen.

Duurzame opwekking staat synoniem voor 
gebruik maken van wind, zon, 
bodemwarmte, biogas en technieken die 
nog in ontwikkeling zijn  

Het brede draagvlak/ bewustzijn 
voor duurzame energieopwekking 
moet omhoog. Lokale coöperaties 
kunnen hierbij een instrument zijn

Gemeente / 
Werkgroepen 
kernen

Maandelijks overleg met Kernen en 
Essenkracht en Essenkracht sluit vanaf 
2019 aan bij bestuurlijk NOT overleg

Initiator en 
participeren

Reguliere 
uren

Begroting 2019 Door meer vormen van duurzame 
energieopwekking toe te passen gaan we 
het gebruik van fossiele brandstoffen 
beëindigen.

Duurzame opwekking staat synoniem voor 
gebruik maken van wind, zon, 
bodemwarmte, biogas en technieken die 
nog in ontwikkeling zijn  

De informatievoorziening en 
communicatie moeten worden 
geïntensiveerd

Gemeente Gemeente en Essenkracht

NOT +

Eigenaar en trekker Reguliere 
uren

Begroting 2019 Door meer vormen van duurzame 
energieopwekking toe te passen gaan we 
het gebruik van fossiele brandstoffen 
beëindigen.

Duurzame opwekking staat synoniem voor 
gebruik maken van wind, zon, 
bodemwarmte, biogas en technieken die 
nog in ontwikkeling zijn  

We ondersteunen de 
samenwerking en partnership met 
Essenkracht. Daar waar mogelijk 
haken aan bij het uitgangspunt: 
lusten en lasten lokaal 

Gemeente / 
Essenkracht

Maandelijks overleg met Kernen en 
Essenkracht en Essenkracht sluit vanaf 
2019 aan bij bestuurlijk NOT overleg

Participeren en 
samenwerken

Reguliere 
uren

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Begroting 2019 Door meer vormen van duurzame 
energieopwekking toe te passen gaan we 
het gebruik van fossiele brandstoffen 
beëindigen.

Duurzame opwekking staat synoniem voor 
gebruik maken van wind, zon, 
bodemwarmte, biogas en technieken die 
nog in ontwikkeling zijn  

Via externe partijen onze inwoners 
ondersteunen met advies, 
duurzaamheidsvragen etc. 
(Duurzaam Thuis Twente, 
Energieloket, Stichting Energieke 
Regio). De verenigingen vormen 
hierbij een aandachtspunt

Gemeente inrichten energieloket 3.0 Eigenaar € 40.000 per 
jaar reeds 
beschikbaar 
gesteld.
Binnen 
reguliere 
uren.

Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 
in 2030

2.     De communicatie en educatie 
worden geïntensiveerd zodat de 
gedragsverandering wordt 
doorgezet. Zonder inzet van de 
inwoners lukt het niet. 

Gemeente (voor 
alle onderdelen)

Past binnen gemaakte afspraken met 
ROVA. Uitvoering 
grondstoffencommunicatieplan  
"Terugwinnaars".

Gemeente 
beleidseigenaar

Regulieren 
uren

Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 
in 2030

3.     Zodra de regelgeving dit 
mogelijk maakt,  gaan we het 
goede voorbeeld geven door 
binnen Noaberkracht afvalstromen 
maximaal te scheiden en waar 
mogelijk te hergebruiken 

Gemeente (voor 
alle onderdelen)

Inplementatie van de gekozen oplossing 
om intern afval apart in te zamelen en 
laten verwerken. Wellicht op basis van een 
aanbesteding

Gemeente 
beleidseigenaar

Reguliere 
uren

Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 
in 2030

4.     Beleid en actieplan maken 
voor circulaire inkoop

Gemeente (voor 
alle onderdelen)

Basisinventarisatie en verkenning; inhuur 
expertise en procesgeld. Verdeelsleutel via 
Noaberkracht (10 K 2 gemeentes samen)

Vaststellen beleidsnotitie circulaire inkoop.

Gemeente 
beleidseigenaar

Binnen 
reguliere 
uren 
Voor advies 
is € 10.000 
subsidie 
beschikbaar 
gesteld.



Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 
in 2030

5. Daar waar mogelijkheden zijn tot 
scheiding van afval voor 
maatschappelijke organisaties 
wordt hierover in gesprek gegaan.

Gemeente (voor 
alle onderdelen)

Lobby richting de landelijke politiek Gemeente 
beleidseigenaar

Reguliere 
uren

Begroting 2019 We streven naar een afvalloos Tubbergen 
in 2030

6. Daar waar mogelijkheden zijn tot 
gratis inzameling van afval voor 
maatschappelijke organisaties 
wordt hierover in gesprek gegaan.

Gemeente (voor 
alle onderdelen)

Lobby richting de landelijke politiek Gemeente 
beleidseigenaar

Reguliere 
uren

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024. 1.    Voorlichting en informatie 
over verwijderen asbest 

1. Gemeente ivm uitblijven van verbod voorlopig geen 
andere communicatie dan gratis 
wegbrengen particulieren.

Samenwerken en 
participeren

Reguliere 
uren

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024. 2.    Stimuleren dat de vervanging 
daar waar mogelijk gekoppeld 
wordt aan plaatsen zonnepanelen 

2. Gemeente Doorverwijzen naar duurzaamheidsfonds Samenwerken en 
participeren

Reguliere 
uren

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024. 3.    Onderzoek collectief saneren 
particulieren in NOT verband 

3. Gemeente 4.    Evaluatierapport met conclusies en 
aanbevelingen 

Samenwerken en 
participeren

Afgerond

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024. 4.    Vervolg ketenproject 
(Asbestschakel) 

4. Gemeente 5.    N.v.t. Is nl operationeel Samenwerken en 
participeren

Afgerond

Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024. 5.    Gratis wegbrengen asbest 
particulieren 

5. Gemeente continue tot 2024 Samenwerken en 
participeren

Reguliere 
uren



Begroting 2019 Asbest van de daken voor 2024. 6.    Verkenning samenwerking met 
Provincie Overijssel om daken voor 
2024 asbestvrij te krijgen

6. Provincie ivm uitblijven van landelijk verbod 
asbestdaken per 2025 is het nu (15 juli 
2019) onduidelijk hoe het verder gaat in 
2020. Voorlopig is de gemeentelijke 
versnellingsaanpak vertraagd totdat er 
meer duidelijkheid is over het plan van de 
staatsecretaris, over het wel/niet doorgaan 
van het landelijke fonds, dan wel een 
eventueel provinciale fonds, en de TNO 
rapporten mbt gezondheidsrisico's bij 
asbestsanering. 

Samenwerken en 
participeren

Reguliere 
uren



Agenda Duurzaam leven - Wonen en ruimte
29-okt-19

Bron / 
herkom
st

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente 
daarin?

Wat is er voor nodig in 2020?

Begroting 2019We willen bereiken dat de woningmarkt in 
Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte

We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is 

We willen plannen ontwikkelen die zowel op de 
korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, 
als ook op de middellange termijn verstandig zijn

We houden aandacht voor differentiatie per kern en 
willen samen met de kernen het gesprek (blijven) 
aangaan om invulling te geven aan de 
woonprogrammering

1 Onderzoek naar de concrete woningbehoefte ook door middel van keukentafelgesprekken
2 Onderzoek naar de motieven van vertrekkers 
3 Onderzoek mogelijke locaties voor woningbouw. Per kern is een aantal mogelijke locaties genoemd
4 Onderzoek naar mogelijkheden voor  flexibel en tijdelijk wonen in de kernen
5 Onderzoek naar kleinere kavels, sociale woningbouw en kangoeroewoningen  in de kernen  
6 Bouwen  voor de concrete behoefte van jong en oud; zoals bijvoorbeeld betaalbare huurwoningen, kleinere woningen en in 
een gezonde mix op de juiste locaties
7 Waar mogelijk promotie voor huren 
8 Vernieuwing in bestaande bouw. 
9 Bij inbreiding zo mogelijk kansen tot verschuiving van maatschappelijk vastgoed naar woningen benutten
10 Zorg dat voorzieningen bij elkaar worden gebracht door  voorzieningen te verplaatsen naar centra waar reeds voorzieningen 
zijn. 
11 Er moet gebouwd blijven worden. Zonodig door middel van nieuwbouwkavels door bestemmingsplannen in uitleggebieden 
vast te stellen, indien sprake is van een concrete behoefte op langere termijn

* Gemeente met 
Mijn Dorp 2030 en 
woningstichting
* Inventariseren 
te verplaatsen 
voorzieningen

Gesprek continueren en plannen van 
aanpak met de ‘Mijn Dorpen’ om per kern 
te komen tot locaties met concrete 
bouwplannen die zijn afgestemd op de 
concrete behoefte van de desbetreffende 
kern. 

Aanjagende rol.
Primaire inzet op kwalitatieve toedeling. 

Mogelijkheid tot inzet middelen uit 
Stimuleringsfonds daar waar nodig

Zo nodig actieve grondpolitiek (innemen 
strategische grondpositie)

Maatwerk per kern

Ten behoeve van de aanjagende rol  
zijn extra manuren nodig in 2020. 
Hiervoor wordt het budget 
inbreiding/uitbreiding opgehoogd. 
Per jaar moet bekeken worden wat 
de inspanning is.
Kosten voor enquêtes en onderzoek 
worden ook gedekt uit de middelen 
voor inbreiding 
(stimuleringsregeling).

Proces: voortzetten ingezette lijn, we 
zijn op de helft.

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Agenda Samen Redzaam Gezond Meedoen

29-okt-19

Actielijn Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste/ volgende stap in 2020 Wat is de rol van de gemeente 
daarin?

Langer gezond 1.   Sport moet als middel dienen om maatschappelijke 
doelen te bereiken – vitale sportverenigingen
2. Verbinding leggen tussen sport en andere doelgroepen  
en onderwijs.
3. Samenwerking tussen verenigingen onderling, meer 
omniverenigingen.

1.    Maatschappelijk Kader wordt verder uitgerold over 
alle sportverenigingen bij het opstellen van het 
sportakkoord (met voetbal is begin gemaakt)
2.    O.a. buurtsportcoaches/Wij in de Buurt worden 
ingezet om verbindingen te leggen tussen sport en andere 
doelgroepen en geven ondersteuning aan 
sportverenigingen 
3.    Blijvend in gesprek met de Sportraad 

Sportverenigingen
Inwoners/ de 
kernen
Onderwijs
Wij in de buurt
Sportraad
Buurtsportcoaches
Gemeente

Uitvoeringsplan met 
voetbalverenigingen verder vorm 
geven en implementeren in 
samenwerking met bijvoorbeeld 
Buurtsportcoaches en Wij in de Buurt. 
Tevens starten met het opstellen van 
een sportakkoord met alle 
sportverenigingen

Aanjager
Ondersteuner
faciliteerder

Langer gezond We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie Opstellen van een cultuurakkoord waarbij het 
Maatschappelijk Kader verder wordt uitgerold over alle 
cultuurverenigingen.

De resultaten uit het cultuurakkoord kunnen effect 
hebben op de nieuw te sluiten prestatieafspraken met 
cultuurorganisaties opnieuw bekeken. 

de resultaten van het cultuurakkoord zijn ook van invloed 
op het behoud van cultureel materieel en immaterieel 
erfgoed.

Muziek en 
cultuurvereniginge
n
Inwoners/ de 
kernen
Muziek/cultuurmak
elaar
Muziek en 
cultuurorganisaties
Gemeente

Plan van aanpak opstellen voor het 
opstellen van een cultuurakkoord 
volgens de werkwijze van het 
sportakkoord

Aanjager
Ondersteuner
Faciliteerder

Langer gezond Onderwijsprogramma vormgeven Kinderen kennis te laten maken met verschillende 
beroepen om de keuze voor de juiste studie t versterken. 
Als gemeente willen we kinderen graag kennis laten 
maken met het werken voor een gemeente. 

Ntb Afhankelijk van de evaluatie Afhankelijk van de 
evaluatie
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Langer gezond Samenwerking met het onderwijs verstevigen 1.Betere samenwerking met het onderwijs en verbeteren 
doorgaande ontwikkellijn
2. we evalueren het effect van de subsidies voor preventie 
in het onderwijs.

Onderwijs
Gemeente

Samen met het onderwijs in gesprek 
blijven over gedeelde uitdagingen 
a.d.h.v. het maatschappelijk kader.

Samenwerkend

Langer gezond Preventie voor alcohol en drugs krijgt extra  aandacht Om de toename van alcohol en drugs onder de jeugd 
tegen te gaan wordt er meer geïnvesteerd in het uitrollen 
van preventief beleid: 
- we onderzoeken of het IJslands preventiemodel voor 
alcohol en drugs voor onze gemeenten een werkbaar 
model is. 
- we stellen een integrale aanpak vast in afstemming met 
het  handhavingsbeleid voor de aanpak van de 
kampeerfeesten.

Gemeente
GGD
Jeugd en ouders

We gaan in gesprek met gemeenten 
die dit model hanteren en 
onderzoeken of dit model een 
werkbaar model is.

Initiatiefnemer 

Langer gezond Een gezonde en kansrijke start in de eerste 1000 dagen van 
het kind

we onderzoeken of deze aanpak een instrument voor onze 
gemeente is. 

Gemeente verkennen of dezde aanpak 
meerwaarde heeft

Onderzoeker 

Langer gezond Fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van 
maatschappelijk vastgoed.

In samenwerking met het gehandicaptenplatform en de 
seniorenraad onderzoek doen naar de fysieke 
toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk 
vastgoed. 

Gehandicaptenplat
form
Seniorenraad
Maatschappelijk 
vastgoed eigenaren
Gemeente

Gehandicaptenraad komt met een
plan van aanpak

Faciliterend

Versterken 
sociale basis

Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds Ingericht leefbaarheidsfonds door te starten met het 
analyseren welke financieringsvormen zijn passend en  wat 
is de behoefte van de inwonersinitiatieven.

Gemeente De opdracht financieringsvormen voor 
de samenleving (onderdeel van het 
programma organisatieontwikkeling) 
levert input voor het eventueel 
verbreden van het stimuleringsfonds 
naar leefbaarheidsfonds. Deze 
uitkomsten verwerken in het 
onderzoeksrapport

Onderzoeker 
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Versterken 
sociale basis

Dmv het stimuleringsfonds stimuleren van 
inwonersinitiatieven om gelegenheden voor ontmoeting te 
creëren, zoals open eettafels, koffieochtenden, creatieve 
middagen en buitenactiviteiten.

Evaluatie van het stimuleringsfonds en de initiatieven die 
ondersteund zijn 

Initiatiefnemers uit 
het 
stimuleringsfonds
Gemeente 

Evaluatie

Themasessie organiseren in 
samenwerking met dorpen en wij in 
de buurt over: Hoe kun je dorpen in 
beweging krijgen om aan de slag te 
gaan met versterken sociale basis?

Onderzoeker 

Versterken 
sociale basis

De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene 
voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik 
hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen

Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en 
inzetten van algemene voorzieningen. 

De kernen
Gemeente
Buurtmannen/vrou
wen

Uitvoering onderzoek en analyse 
gegevens

Onderzoeker 

Versterken 
sociale basis

Iedere kern heeft een passende invulling voor dagbesteding 
die iedere inwoner van de kern als eerste aangeboden krijgt

het project algemene voorzieningen brengt de behoefte 
aan voorzieningen in beeld. Op basis daarvan gaan we 
kijken of en welke dagbesteding per kern nodig is. 

Afhankelijk van 
onderzoek 
algemene 
voorzieningen

Afhankelijk van onderzoek algemene 
voorzieningen

Afhankelijk van 
onderzoek 
algemene 
voorzieningen

Versterken 
sociale basis

Wat willen we bereiken: een vrijwilligers en 
verenigingsondersteuning die aansluit bij de behoefte van 
de verenigingen en inwonersinitatieven. 

 - Ophalen van de behoefte via MD2030, sport – en 
cultuurakkoord
- Gedragen plan van aanpak uitwerken en implementeren

Sport en cultuur 
verenigingen
Inwoners/ de 
kernen
Wij in de buurt
Buurtsportcoaches
Gemeente

Ophalen van de behoefte via het sport 
en cultuurakkoord en de behoefte zo 
nodig inventariseren via Mijn Dorp 
2030.

Initiatiefnemer in 
het ophalen van de 
behoefte

Zorg meer 
nabij

De samenhang en samenwerking tussen professionele 
algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt 
geïntensiveerd door de realisatie van één gemeentelijke 
toegang. 

Verkenning en implementatie van één geïntegreerde 
toegang (o.a. Wij in de Buurt, TOZ, Werkplein) voor hulp- 
en ondersteuningsvragen. 
Realiseren van een brede uitvraag obv leefgebieden door 
sociaal werker 

Gemeente
Professionele 
algemene 
voorzieningen (Wij 
in de buurt)
Werkplein
Glashoes

Aanpassen subsidieafspraken
uitwerken projectplan

Initiatiefnemer
Participerend
Samenwerkend
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Zorg meer 
nabij

We vestigen samen met Wij in de buurt de aandacht op 
passende mantelzorgondersteuning.

Een geïmplementeerd plan van aanpak, samen met Wij in 
de buurt, over passende mantelzorgondersteuning in 
Tubbergen

Gemeente
Wij in de buurt
Mantelzorgers

Er wordt uitvoering gegeven aan 
mantelzorgondersteuning. 
Doorontwikkeling is afhankelijk van 
project één toegang

Afhankelijk van 
project één 
toegang

Zorg meer 
nabij

We positioneren de cliëntondersteuning in de 
communicatie met de inwoner die een 
ondersteuningsbehoefte heeft.

Een geïmplementeerde werkinstructie voor team 
Ondersteuning en Zorg (TOZ).
Aangepaste brieven aan inwoners.
 Jaarlijkse rapportage van het cliëntervaringsonderzoek 
Wmo 2015 en Jeugdhulp, over de bekendheid van 
cliëntondersteuning onder inwoners.

Gemeente
Wij in de buurt

Is in uitvoering Doorontwikkeling is 
afhankelijk van project één toegang

Afhankelijk van 
project één 
toegang

Zorg meer 
nabij

Voorliggende thuisbegeleiding als alternatief voor OZL Deze vorm van thuisbegeleiding ligt in het verlengde van 
de cliëntondersteuning en kan worden ingekocht bij 
zorgaanbieders. Deze thuisbegeleiding is bedoeld voor 
kortdurende ondersteuning om mensen net weer dat 
steuntje in de rug te bieden en het juiste pad op te wijzen. 
Idee is om niet in te kopen maar als algemene voorziening 
in te richten.

Afhankelijk van het 
project één 
gemeentelijke 
toegang

Afhankelijk van het project één 
gemeentelijke toegang

Afhankelijk van het 
project één 
toegang

Zorg meer 
nabij

Implementatie integratieproces voor statushouders in de 
vorm van het Noaberoffensief.

Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het rapport 
Noaberoffensief om integratie van statushouders te 
versnellen. 

Gemeente
statushouders
Wij in de buurt
Vluchtelingenwerk 

Uitwerken plan van aanpak. Mede 
afhankelijk van project één toegang

Initiatiefnemer
Participerend

Zorg meer 
nabij

Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij 
thuiszorgorganisaties (o.a. onafhankelijke 
clientondersteuning)

Thuiszorgorganisaties in stelling brengen Gemeente
regionale partijen 
zoals Menzis en 
WLZ
Wij in de buurt
Thuiszorgorganisati
es

uitwerken aanpak in regionaal 
verband en vertaling naar lokale 
situatie. Mede afhankelijk van project 
één toegang

Participerend
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Zorg meer 
nabij

Wij werken aan een integrale schuldenaanpak, waardoor 
schulden van vele inwoners van de gemeente Tubbergen 
worden opgelost of worden voorkomen. 

Geïmplementeerd plan van aanpak integrale 
Schuldenaanpak rondom o.a. vroeg signalering, het 
oplossen/afbetalen van schulden, inhouden en 
doorbetalen van rekeningen op eventuele uitkeringen. 

Wij in de buurt
Gemeente
Woningstichting
Zorgverzekeraar
Stadsbank

uitwerken aanpak in regionaal 
verband en vertaling naar lokale 
situatie. Mede afhankelijk van project 
één toegang

Participerend

Zorg meer 
nabij

We investeren in armoedepreventie . De inzet kan heel 
divers zijn. We kijken daarbij ook naar armoede onder 
zelfstandige ondernemers en naar de inzet van een 
ervencoach voor agrariërs.

1. Onderzoeksrapport
2. Vastgestelde integrale aanpak

Gemeente
Wij in de buurt
Ervencoach

De uitkomsten van het 
onderzoeksrappoort 
armoedepreventieonderzoek (KWIZZ)  
analyseren en advies uitbrengen. 

Faciliterend
Participerend

Zorg meer 
nabij

Wasvoorziening in de vorm van een algemene voorziening Monitoren van de ontwikkelingen bij WasT en 
onderzoeken op welke wijze WasT als algemene 
voorziening de komende periode meerwaarde kan hebben 

WAST
Gemeente

Opleveren monitoring Monitoren
Participerend

Zorg meer nabijVroegsignalering van personen met verward gedrag implementatie plan van aanpak WijkGGD GGD
Gemeente
Zorgpartijen

Projectorganisatie inrichten en de 
pilot voorbereiden.

Participerend

Zorg meer 
nabij

We starten een pilot ‘praktijkondersteuner Jeugd in de 
huisartsenpraktijk’. 

Pilotplan met in elk geval: -overeenkomst tussen 
huisartsen, GGD en gemeente -werkafspraken inzet POH 
Jeugd -vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie. 

Huisartsen
Gemeente
GGD

Monitoren van de uitvoering. Initiatiefnemer
Participerend

Zorg meer 
nabij

OJA: Jeugdhulp dichter op school organiseren via een 
toegang en niet via zorgaanbieder

OJA –aanpak onderzoeken: wat levert het op in Enschede? 
Past het in onze aanpak? EN wat zou het bij ons kunnen 
opleveren?

Gemeentes Gesprek gemeente Enschede Onderzoeker 

Zorg meer 
nabij

We stimuleren en professionaliseren de vroegtijdige aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling in de 
samenwerking met ketenpartners (meldcode)

1.Vastgesteld Actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling
2.Uitgevoerd actieplan
3.Monitorings-rapportage VTT

Monitoren van de uitvoering
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Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Transformatie arbeidsparticipatie Advies met diverse scenario’s voor de doorontwikkeling 
binnen de participatiewet met daarbinnen:
- Heldere visie op wat willen we bereiken op het gebied 
van participatie
- Vanuit de visie diverse scenario’s met voor- en nadelen 
participatie
- Een advies over de positie en taken van Soweco
- Een advies over de dienstverlening en eventuele 
voortzetting van het contract met Almelo voor de 
uitvoering van de bovengenoemde taken
- Een doorkijk naar het vervolg per scenario dus welke 
consequenties heeft het gekozen scenario en welke 
stappen moeten dan gezet worden of hoofdlijnen. 

Gemeente
Soweco
Werkplein
Gemeente Almelo
GR Soweco 
gemeenten

Bespreken en besluit op scenario's 
nemen. Scenario uitwerken en 
implementeren

Samenwerkend

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

De dienstverlening en afspraken met het Werkplein  
worden zo dichtbij mogelijk georganiseerd

Uitkomsten clienttevredenheidsonderzoek
Uitkomsten tevredenheidsonderzoek medewerkers, SPD, 
Werkplein en TIZ

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Is in uitvoering. Doorontwikkeling is 
afhankelijk van project transformatie 
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Wij geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente 
en de Soweco, zodat onze werkzoekenden de mogelijkheid 
krijgen om zich op maat te laten begeleiden en zich 
eventueel om te scholen naar passend werk. 
Participatiewet afgesproken.

Geïnstrueerde medewerkers, t.b.v. betere matches tussen 
de kaartenbak en de arbeidsmarkt. Duurzame uitstroom.

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Is in uitvoering. Doorontwikkeling is 
afhankelijk van project transformatie 
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

We willen voorkomen dat mensen uitvallen. Daarom willen 
we door middel van een doorlopende leerlijn vanuit het 
onderwijs mensen begeleiden naar een voor hun passende 
dagactiviteit. Hierbij denken we aan arbeidsmatige 
dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of scholing. De lokale 
aanpak van de ‘Twentse Belofte’ sluit hierbij aan.

Verder uitwerken doorlopende leerlijn en aanpassen 
huidige organisatievorm i.s.m. Gemeente Almelo, 
Werkplein, Soweco MO en TOZ Gemeente Tubbergen, 
RMC

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Is in uitvoering. Doorontwikkeling is 
afhankelijk van project transformatie 
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Projectgerichte financiering werkgeverdienstverlening 
vanuit Werkplein i.p.v. structureel inclusief versterken 
intake, begeleiding en verdere intensivering van 
casemanagement.

Organiseren PSU en definiëren  projectmatige aanpak 
doelgroepen

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Is in uitvoering. Doorontwikkeling is 
afhankelijk van project transformatie 
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie
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Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening
laten plaatsvinden, het zgn. Noaberhoes. In dit Noaberhoes
wordt een aantal bestaande functies gebundeld waardoor
beter op maat gesneden trajecten voor de betrokkenen
kunnen worden ingezet. Het voornaamste doel is dat
iemand blijvend kan meedoen. 

Onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor een
Noaberhoes. 

Afhankelijk van
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van project transformatie 
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Arbeidsmatige dagbesteding binnen Soweco MO. Wij
moeten voorkomen dat mensen die toch arbeidsvermogen
hebben (ontwikkeld) in de dagbesteding blijven. Daarom
moet er bij de begeleiding van deze mensen constant
aandacht zijn voor de ontwikkeling richting reguliere
arbeidsmarkt. Wij starten hiervoor initiatieven op de grens
van Wmo (Ondersteuning Maatschappelijke Deelname) en
Participatiewet (arbeidsmatige dagbesteding of
werkzaamheden met loonwaarde).

Actief aanjagen inrichting arbeidsmatige dagbesteding
tussen WMO consulenten TOZ, Werkplein en Soweco MO

Afhankelijk van
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Is in uitvoering. Doorontwikkeling is 
afhankelijk van project transformatie 
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Het laten opleiden en begeleiden van medewerkers binnen
bedrijven gericht op jobcoaching en begeleiden mensen
met afstand tot arbeidsmarkt.

Verkennen behoefte, potentiële aanbieders en uitwerking
kosten inclusief implementatie.

Afhankelijk van
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Is in uitvoering. Doorontwikkeling is 
afhankelijk van project transformatie 
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van 
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Bij de uitvoering van het onderhoud en de inrichting van de 
openbare ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. 
In samenwerking met Noaberkracht vindt de inzet van deze 
doelgroep via re-integratie en leer/werkbedrijf plaats. 
We hebben een leer-werktraject in de organisatie van het 
onderhoud van de openbare ruimte. Mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt krijgen binnen het onderhoud van de 
openbare ruimte de mogelijkheid voor een goede opstap 
naar een reguliere baan buiten Noaberkracht. 

Inwoners uit het doelgroepenregister worden onderdeel 
van de eigen organisatie en we geven het goede voorbeeld 
aan werkgevers in Tubbergen. 
1.     Leer-werktraject t.b.v. plaatsing inwoners uit het 
doelgroepenregister op de reguliere arbeidsmarkt. 

Afhankelijk van
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie

Is in uitvoering. Doorontwikkeling is 
afhankelijk van project transformatie 
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van
project 
transformatie 
arbeidsparticipatie
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Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Twentse belofte De gemeente heeft in belofte 5 van de Twentse Belofte 
twee taken:
1.Registreren en monitoren van jongeren en 
jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar die geen 
startkwalificatie hebben en geen actuele 
schoolinschrijving.
2.Het begeleiden en stimuleren van jongeren en 
jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar om zichzelf door 
te ontwikkelingen naar een passende en duurzame positie 
in de maatschappij.

Gemeente
Onderwijs
RMC leerplicht
Regio Twente
maatschappelijke 
organisaties

uitwerken aanpak in regionaal 
verband en vertaling naar lokale 
situatie

Samenwerkend

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

We werken aan een passend ondersteunings- en 
zorgaanbod voor verwarde personen op het snijvlak van het 
sociaal domein en zorg en veiligheid. 

Vastgestelde werkafspraken  voor een sluitende aanpak 
voor personen met verward gedrag. 

Gemeente
Zorgpartijen
Politie

Implementeren werkafspraken Samenwerkend

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke vormen 
van beschermd wonen we kunnen realiseren, zodat 
inwoners zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning 
kunnen ontvangen. 

Aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen Gemeente 
Regio Twente

uitwerken aanpak in regionaal 
verband en vertaling naar lokale 
situatie

Samenwerkend

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Door aanstellen van een coördinator externe verwijzingen 
beter passende maatwerkvoorzieningen voor onze 
inwoners

Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening 
geïndiceerd via externe verwijzers

Gemeente
Externe verwijzers

Werven coördinator Initiatiefnemer
Participerend

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Door aanstellen van een coördinator interne verwijzingen 
beter passende maatwerkvoorzieningen voor onze 
inwoners

Toetsing van indicaties voor complexere en/of duurdere 
maatwerkvoorziening

Gemeente Werven coördinator Initiatiefnemer
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Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Wij hanteren het Twents model. Dit betekent dat voor een 
inwoner met een ondersteuningsbehoefte, eerst wordt 
gekeken wat diegene zelf, of met behulp van de omgeving 
kan. Daarna wordt gekeken welke voorzieningen kunnen 
worden ingezet. Eén gezin, één plan’ is daarbij het leidende 
principe bij het keukentafelgesprek. Dit geldt binnen de 
Wmo 2015, Jeugdwet en P-wet.

Monitoring van de uitvoering van het Twents 
Inkoopmodel: 
- Integraal zorgplan gebaseerd op ondersteunings-
behoefte op inwonerniveau
- Uitkomsten  cliëntervaringsonderzoek
- Effectiviteit JGZ maatwerk
- Verloop van 18-/18+ overgang

Gemeente
Samen 14/ OZJT

Uitkomsten monitoring analyseren en 
voorzien van aanbevelingen

Samenwerkend

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen 
Samen14 en het project met Menzis  en de te volgen koers 
hierin regionaal

De regionale agenda en de agenda met Menzis relateren 
aan de interventies in het uitvoeringsplan 

Regionale partijen
gemeente
Menzis

Verbinden met uitvoeirngsplan Participerend

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Wij werken aan een integrale aanpak rondom de GGZ, 
waardoor de cliënten en andere betrokken partijen geen 
schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en 
regelgeving, het voor iedereen duidelijk is voor welke 
onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom 
van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en 
regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project) 

Geïmplementeerd plan van aanpak GGZ waarvan o.a. de 
aanpak personen met verward gedrag een onderdeel is 

Regionale partijen
gemeente
Menzis

uitwerken aanpak in regionaal 
verband en vertaling naar lokale 
situatie

Participerend

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Verkenning maatregelen inzake vervoer kwaliteit, kosten en 
verschuiving naar algemene voorzieningen

inventarisatie obv feiten en cijfers inclusief een advies voor 
vervolg

Gemeente
Onderwijs
Zorgboerderijen

Formuleren opdracht n.a.v. de analyse Initiatiefnemer
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Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het 
plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten 
en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ 
verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en 
het regulier vervoer. (MaaS-project)

Het totale vervoersaanbod, wordt ontsloten via één loket, 
telefonisch of digitaal met een app.

Regionale partijen
gemeente
Vervoersbedrijven

Gunnen aanbesteding en ontwikkelen 
platform

Samenwerkend 

Meer 
inwoners 
kunnen 
meedoen

Wij werken aan een integrale ouderenzorg, waarin cliënten 
en alle betrokken partijen zoals gemeenten en 
zorgaanbieders geen schotten ervaren tussen de 
verschillende wet- en regelgeving en betrokken 
organisaties. Het voor iedereen duidelijk is voor welke 
onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom 
van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en 
regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project) 

Een geïmplementeerd plan van aanpak integrale 
ouderenzorg rondom o.a. crisisopvang, integrale keten 
samenwerking (waaronder wijkverpleging en TOZ), 
doorstroom Wmo-Zvw-Wlz en domein overstijgende 
cliëntondersteuning 

Regionale partijen
Gemeente
Menzis

Uitwerken aanpak in regionaal 
verband en vertaling naar lokale 
situatie

Participerend
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Agenda Werk aan de winkel - Leren
29-10-2019

Bron / 
herkomst

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 
2020

Wat is de rol van de 
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig 
in 2020? 

Begroting 
2019

Vergroting van de bewustwording bij jongeren 
waar hun talenten liggen, ze behouden voor de 
regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. 
Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven 
om met kennis van jong talent vanuit zowel 
middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van 
MBO tot Universitair) te groeien en te innoveren.

Verbinden van ondernemers, onderwijs en 
overheid

1.Versterken van de relatie en 
samenwerking met het middelbaar 
en hoger onderwijs

De gemeente 
faciliteert al in 
financiële zin en 
in de vorm van 
(denk)capaciteit. 
Andere 
initiatieven 
worden (mede) 
gefaciliteerd door 
de gemeente.

Uitbouwen van de samenwerking met 
onderwijs, ook buiten regio (denk aan 
Windesheim). Verder faciliteren van 
samerwerking tussen onderwijs, 
overheid en ondernemers middels de 
kennis- en innovatiemakelaar. 

Faciliteren en stimuleren Regulere uren

Begroting 
2019

Vergroting van de bewustwording bij jongeren 
waar hun talenten liggen, ze behouden voor de 
regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. 
Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven 
om met kennis van jong talent vanuit zowel 
middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van 
MBO tot Universitair) te groeien en te innoveren.

Verbinden van ondernemers, onderwijs en 
overheid

2. Het vergroten van de kennis van 
bestaande, en succesvolle, 
initiatieven om een sneeuwbaleffect 
te creëren (denk aan innovatieHUB 
en Schemerlampjes project)

Ondernemers, 
Gemeente

In de AgroHUB kunnen agrarische 
ondernemingen met hun 
vraagstukken terecht en wordt 
verbinding gelegd met 
onderwijsinstellingen. Verder wordt 
middels de kennis- en 
innovatiemakelaar wordt op 
individuele basis en op basis van 
behoefte de verbinding gelegd tussen 
het vraagstuk van de ondernemer en 
kennis en kunde binnen verschillende 
onderwijsinstellingen. 

Faciliteren en stimuleren Regulere uren

Dit hebben we afgesproken in 2018 Wat gaan we in 2020 doen?



Begroting 
2019

Vergroting van de bewustwording bij jongeren 
waar hun talenten liggen, ze behouden voor de 
regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. 
Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven 
om met kennis van jong talent vanuit zowel 
middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van 
MBO tot Universitair) te groeien en te innoveren.

Verbinden van ondernemers, onderwijs en 
overheid

3. Het meer inzetten van studenten 
binnen gemeentelijke projecten of 
het laten uitvoeren van onderzoek 
over vraagstukken binnen de 
gemeente.

Noaberkracht Ook in 2020 worden weer 
onderzoeken uitgevoerd samen met 
onderwijs en zetten we opnieuw in op 
zijn van een aantrekkelijke plek voor 
afstudeerders en stagiairs.

Faciliteren en stimuleren Regulere uren

Begroting 
2019

Vergroting van de bewustwording bij jongeren 
waar hun talenten liggen, ze behouden voor de 
regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. 
Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven 
om met kennis van jong talent vanuit zowel 
middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van 
MBO tot Universitair) te groeien en te innoveren.

Verbinden van ondernemers, onderwijs en 
overheid

4. Faciliteren van techniekdagen Onderwijs, 
Ondernemers, 
Gemeente 

Organiseren van techniekdagen 
semen met onze partners en 
stakeholders.

Faciliteren en stimuleren Regulere uren



Begroting 
2019

Vergroting van de bewustwording bij jongeren 
waar hun talenten liggen, ze behouden voor de 
regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. 
Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven 
om met kennis van jong talent vanuit zowel 
middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van 
MBO tot Universitair) te groeien en te innoveren.

Verbinden van ondernemers, onderwijs en 
overheid

5. Samen met agrarische 
ondernemers, LTO en 
onderwijsinstellingen innovatie 
aanjagen in deze sector

Ondernemers, 
Gemeente

2020 zal vooral in het teken staan van 
doorontwikkeling en verbreden van 
de AgroHUB. Vooral inzet op 
communicatie en "vermarkten" van de 
hub staat centraal. We willen meer 
agrarische ondernemers de kans 
geven er gebruik van te maken. Er 
wordt gekeken of dit ook op Noord 
Oost Twentse (NOT) schaal kan gaan 
gebeuren.

Faciliteren en stimuleren Regulere uren



Agenda Werk aan de winkel - Ondernemen
29-okt-19

Bron / 
herkomst

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de 
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig in 2020?

Begroting 
2019

Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat 
waarbij ondernemers en gemeente als partners 
opereren. 

1  Ondernemers en gemeenten stellen samen  een  Visie op 
Ondernemen op waarin in ieder geval de volgende onderdelen 
een plek krijgen:
 o Dienstverlening en samenwerking, met o.a.  
- Operationele en strategische gesprekspartner
- Beleid onder de loep nemen (schrapsessies) 
o Focus op eigen kracht en identiteit (mogelijke verkenning hoe 
maakindustrie te promoten om hiermee nieuwe bedrijvigheid te 
trekken). 
Gestart wordt met verkenning (eerste resultaat) om een 
gedragen opdracht te formuleren met kaders, randvoorwaarden 
en uitgangspunten 

1 Ondernemers  
Gemeente 

afspraak: 2x per jaar gezamenlijk om tafel 
om te bespreken waarop ingezet wordt.  
Inzetten op blijvend communiceren 
werkwijze gemeente (bestaan 
bedrijfsconsulent en OST) 

Bijeenkomst faciliteren Binnen reguliere uren

Begroting 
2019

Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat 
waarbij ondernemers en gemeente als partners 
opereren. 

2   Verder doorontwikkelen van de ingezette lijn t.a.v. 
bedrijvenconsulentschap en dienstverlening door de ingezette  
‘frisse houding’ nog meer in het hele ambtelijke apparaat door te 
zetten

2 Gemeente Continue aandacht voor frisse houding 
binnen ambtelijk apparaat; ook vanuit 
bestuurders 

Binnen reguliere uren

Begroting 
2019

Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat 
waarbij ondernemers en gemeente als partners 
opereren. 

3   Samenwerking tussen ondernemersverenigingen, de  
ondernemers en de gemeente verbeteren waarbij de gemeente 
de rol van aanjager op zich neemt om deze behoefte verder te 
verkennen en vorm te geven

3 Gemeente 2x per jaar gezamenlijk om tafel. Binnen reguliere uren

Begroting 
2019

Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat 
waarbij ondernemers en gemeente als partners 
opereren. 

4. Ondernemers zelf binding met eigen achterban versterken 4 Ondernemers nvt Eerste stap afgerond.

Begroting 
2019

Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat 
waarbij ondernemers en gemeente als partners 
opereren. 

5.Positieve grondhouding bij vragen en verzoeken van starters 
voor vestiging en/of bestaande ondernemers voor uitbreiding. 

5 
Gemeente/ondernemer
s

continue aandacht voor frisse houding 
binnen ambtelijk apparaat; ook vanuit 
bestuurders 

Meedenken Reguliere uren

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Begroting 
2019

Compacte toekomstbestendige 
winkelleefgebieden (centra) in de drie 
verzorgingskernen  (Albergen. Geesteren en 
Tubbergen) waar de 1ste levensbehoeften 
verkrijgbaar zijn. 

1   Bevorderen bewustzijn inwoners kernen onder het motto: ‘ 
koop in je eigen kern als je dit ook in de toekomst wilt blijven 
kunnen doen’ 

1 Ondernemers/ 
inwoners 

Wellicht vervolg geven aan uitkomsten 
inzet gebiedsregisseur en aanbevelingen 
die hieruit komen. 

1. Inzet gebiedsregisseur (bewustwording 
vergroten over toekomst na te denken; 
herverkavelingsmogelijkheden onderzoeken; 
nieuwe zaken aantrekken inclusief bekendheid 
geven dat de gebiedsregisseur er is en bereikbaar 
is voor ondernemers)) 65.000 Euro in 2019 
beschikbaar gesteld; en ambtelijke uren (binnen 
reguliere begroting).

Afhankelijk van de uitkomsten vervolg bepalen.

Begroting 
2019

Compacte toekomstbestendige 
winkelleefgebieden (centra) in de drie 
verzorgingskernen  (Albergen. Geesteren en 
Tubbergen) waar de 1ste levensbehoeften 
verkrijgbaar zijn. 

2   Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en 
bouwstenen)  voor aantrekken nieuwe  (centrum)ondernemers 
door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal 
pilotprojecten 

2 Gemeente Uitvoering geven aan stimuleringsregeling 
detailhandel vouchers. 

Binnen reguliere uren

Begroting 
2019

Compacte toekomstbestendige 
winkelleefgebieden (centra) in de drie 
verzorgingskernen  (Albergen. Geesteren en 
Tubbergen) waar de 1ste levensbehoeften 
verkrijgbaar zijn. 

3   Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliersHUB’ 
(verbinden jonge toekomstige ondernemers aan ondernemers 
zonder opvolging).

3 Onderwijs afhankelijk uitkomsten Geesteren contact 
opnemen met Saxion voor vervolgstap. 

Aanjagen en faciliteren Eerste stap binnen reguliere uren 
bedrijfsconsulent 

Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten.  

Begroting 
2019

Compacte toekomstbestendige 
winkelleefgebieden (centra) in de drie 
verzorgingskernen  (Albergen. Geesteren en 
Tubbergen) waar de 1ste levensbehoeften 
verkrijgbaar zijn. 

4   Mogelijkheden onderzoeken om, ten behoeve van het creëren 
van compacte (koop)centra,  als gemeente actief te opereren in  
de vastgoedmarkt. Gemeentelijke herverkaveling

4 Gemeente Nu nog niet bekend. Onderzoeker Eerste stap binnen reguliere uren 
bedrijfsconsulent 

Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten. 

Begroting 
2019

Goed vestigingsklimaat voor startups en 
bestaande bedrijven creëren.

Onderzoeken op welke wijze de gemeente en ondernemers het 
vestigingsklimaat voor startups en bestaande bedrijven kunnen 
verbeteren.  De gemeente zet in op een maximale benutting van 
de beleidsruimte en wet- regelgeving. 

Gemeente Eventueel vervolg geven aan idee 
'startershuis' op bedrijventerrein. 

Initiator gesprek Eerste stap binnen reguliere uren 
bedrijfsconsulent 

Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten. 

Begroting 
2019

Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van 
bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen.  

De rol van de gemeente bij het grondbeleid bedrijventerreinen, 
samen met de partners,  opnieuw onder de loep nemen en indien 
gewenst de huidige aanpak wijzigen. (Als gemeente regie nemen 
en een actieve rol innemen ten aanzien van grondbeleid om 
bedrijven te kunnen behouden in de kernen van de gemeente. 
Grondrisico, eventueel gedeeld met ondernemers, mag.) 
Concrete behoefte regelmatig in kaart brengen. (bijv. 
behoeftenonderzoek onder start ups, uitbreiders en zzp-ers) 

Gemeente Indien er concrete behoefte is aan 
uitbreiding bedrijventerrein actie nemen. 

Initiator gesprek Eerste stap binnen reguliere uren 
bedrijfsconsulent 

Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten. 



Begroting 
2019

Betere digitale bereikbaarheid in  
centrumgebieden. 

Stimuleren van WIFI In centrumgebieden. 
Tubbergen: indienen van een aanvraag.
Overige kernen: positieve grondhouding bij aanvraag

Gemeente in 
samenwerking met 
ondernemers. 

Voor Tubbergen ligt een aanvraag voor 
subsidie klaar
College heeft positieve grondhouding bij 
aanvragen en kijkt naar kansen in andere 
kernen. Het college volgt op dit moment 
de technologische ontwikkelingen en ziet 
daar vooralsnog meer kansen. 

Initiatiefnemer Deze inspanning vervalt.

Begroting 
2019

Vereenvoudigen van proces 
evenementenvergunning

Proces evenementenvergunningen onder de loep nemen en 
kijken waar vereenvoudiging/deregulering mogelijk is waarbij het 
waarborgen van de veiligheid voorop staat. Daarnaast ambtelijke 
ondersteuning bij het indienen van aanvragen verlenen. 

Gemeente Huidige proces 
evenenementenvergunning kritisch 
bekijken en inzichtelijk maken waar 
deregulering mogelijk is (via 
evenementenconsulent). 

Initiatiefnemer Afgerond



Agenda Werk aan de winkel - Vrijetijdseconomie
29-okt-19

Bron / 
herkomst

Wat willen we 
bereiken?

Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de 
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig 
in 2020?

Begroting 
2019

Vitale en 
toekomstbestendig
e vrijetijdssector

Een  gemeentebrede toekomstbestendige 
vrijetijdseconomische strategie,  gebaseerd op: 
trends/ontwikkelingen, vraag/aanbod en de 
gewenste profilerings- en marketingactiviteiten 
voor gem. Tubbergen. 

Gemeente met 
ondersteuning 
van stakeholders

Strategie formuleren in samenwerking 
met ondernemers, inwoners en 
marktpartijen (TwenteMarketing en 
Stichting Toeristisch Glinsterend 
Tubbergen)

Initiatienemer / schrijft 
strategie

Reguliere uren

Begroting 
2019

Kwalitatief 
toeristisch 
voorzieningsniveau 

Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen 
de toeristische voorzieningen waaronder het 
aanbrengen van fysieke informatielocaties (1)  en 
het thematisch ontwikkelen van de bestaande 
routenetwerken (2) (fietsen, wandelen, 
paardrijden en mountainbiken) 

Gemeente in 
samenwerking 
met stakeholders

Opstellen kwaliteitsverbeteringsplan in 
samenwerking met Routenetwerken 
Twente (Regio), Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen en dorpen. 

Faciliteren en adviseren € 40.000,- 
Reguliere uren

Begroting 
2019 Structurele inzet op 

het beeldmerk 
‘Glinsterend 
Tubbergen’  voor 
marketing, 
promotie en 
toeristische 
productontwikkelin
g van gemeente 
Tubbergen.

Het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ wordt de 
komende jaren op twee manieren door gemeente 
Tubbergen gefaciliteerd:
1. Financiële bijdrage Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen (marketingorganisatie gem. 
Tubbergen) t.b.v.  de vermarkting van gemeente 
Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische 
en natuurlijke waarden,  evenementen en haar 
ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, 
culinair aanbod, streekproducten)

1 Gemeente en 
ondernemers 

Evaluatie pilot-fase (2017-2018) Stichting 
Toeristisch Glinsterend Tubbergen in 
januari 2019. Gelijktijdig besluitvorming 
vaststelling meerjarenplan Stichting 
Toeristisch Glinsterend Tubbergen. 

Faciliteren en adviseren Afgerond

Dit hebben we afgesproken in 2018 Dit gaan we doen in 2020



Maatschapp
elijk 
Akkoord 
Tubbergen

Structurele inzet op 
het beeldmerk 
‘Glinsterend 
Tubbergen’  voor 
marketing, 
promotie en 
toeristische 
productontwikkelin
g van gemeente 
Tubbergen.

2. Op projectbasis financieel bijdragen aan de 
vrijetijdseconomische productontwikkeling 
passend bij het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’

2 Gemeente afgerond Faciliteren en adviseren geen, afgerond

Begroting 
2019 Strategische 

samenwerking op 
regionaal niveau 
(Twente) 

Het vrijetijdseconomisch product van Tubbergen 
maakt onderdeel uit van Twente. Gemeente 
Tubbergen zet de samenwerking met de andere 13 
Twentse gemeenten op structurele basis voort.

Gemeente Medewerking verlenen aan het 
vrijetijdseconomische uitvoeringsbeleid 
Twente.

Faciliteren en adviseren Reguliere uren en 
middelen

Begroting 2019Het bevorderen van 
cultuurparticipatie 
onder jongeren
Het versterken van 
de culturele 
netwerkvorming
Het stimuleren van 
culturele 
deskundigheidsbevo
rdering

1. Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Gemeente 
Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 
2020 subsidie van Provincie Overijssel. Aan de 
subsidie zijn voorwaarden verbonden. De 
voorwaarden zijn vastgelegd in het 
meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2021 cultuurprofiel 
Tubbergen ‘de weg naar één glashelder cultureel 
netwerk’. In het meerjarenbeleidsplan staan 
activiteiten benoemd die bijdragen aan de 
genoemde onderdelen uit de linker kolom

Gemeente en 
culturele 
organisaties die 
momenteel 
verenigd zijn 
binnen het 
‘cultuurplatform 
in wording’

Ondersteuning van de cultuurcoach bij 
inzet van middelen / subsidie

Faciliteren en (deels) 
uitvoerend

Binnen reguliere uren



Mijlpalen ALBERGEN: dit hebben we gedaan in 2019

Thema: Bereikte mijlpaal:

Wonen en Groen Enquete Wonen is afgerond en bevindingen zijn in kaart gebracht.
N.a.v. de woonwensen is er in samenwerking met de initiatiefnemers 
een plan ingediend bij de gemeente voor de invulling van het pand 
“Miets”.
De rotondes zijn ingezaaid met zomerbloeiers door  de werkgroep 
groen.

Sport en Bewegen De tennisvereniging heeft niet gekozen voor een verplaatsing richting 
de MFA. Er wordt nu een 4e baan aangelegd op de huidige locatie.

Ondernemen De werkgroep ondernemen heeft een gebiedsregisseur aangesteld.

Er is een eerste inventarisatie gemaakt van alle ondernemers/ 
middenstanders in Albergen, het zijn er in totaal 576.

Duurzaamheid Nog geen bereikte mijlpalen te noemen

Gezondheid Nog geen bereikte mijlpalen te noemen



Mijlpalen FLERINGEN: dit hebben we gedaan in 2019

Thema: Bereikte mijlpaal:

School naar Kulturhus 
Werkgroep Fleringen, TOF en de gemeente zijn met elkaar in gesprek 

om de plannen concreet te krijgen.

Woningbouw Er is een wooneinquete uitgevoerd

Inrichting / openbare ruimte
Aanvraag subsidie Gebiedsontwikkeling NOT ingediend bij de provincie 

t.b.v. het plan HEF

Gezondheid Wijzoud gaat in Fleringen een pilot draaien; de vitale beweging



Mijlpalen GEESTEREN: dit hebben we gedaan in 2019

Thema: Bereikte mijlpaal:

Sportief Geesteren Werkgroep is gestopt. Vervolg mogelijk via onderbrengen 
bewegingsonderwijs in of nabij Ransuil

Vitaal Geesteren Subsidiebeschikking is afgegeven.

Wandelavonden zijn gestart.

Regionomisch Geesteren Werkzaamheden van werkgroep en gebiedsregisseur zijn 
gepauzeerd in afwachting van gebiedsontwikkeling 
schoollocatie en centrum.

Geesteren gaat concrete behoefte inventariseren voor een
winkeliershub. 

Muziek en Cultuur Podium openluchtvoorziening is aangepast  (fysiek gedraaid).

Cultuurmakelaar / muziekcoach is gestart.

Voorzieningen Er zijn twee bijeenkomsten geweest over wonen voor
jongeren in Geesteren.

Besluit over locatie nieuwe school genomen door 
gemeenteraad.



Bewegingsonderwijs



Mijlpalen HARBRINKHOEK - MARIAPAROCHIE: 

dit hebben we gedaan in 2019
Thema: Bereikte mijlpaal:

Duurzaamheid Er is een mail uitgegaan naar de bewoners m.b.t. de zonnepanelen. De 

bewoners kunnen een offerte opvragen voor de plaatsing van zonnepanelen.

Herinrichting Er zijn nieuwe ontwikkelingen m.b.t. De Krön. Bij de ontwikkeling van dit 

industrieterrein wordt, v.w.b. de ontsluiting van de Krön, eerst gekeken om 

de ontsluiting via de Almeloseweg te laten plaatsvinden. 

Het speel- en ontmoetingsplein is op 11 april 2019 officieel geopend.

Woonconcepten De woonbehoefte is op een rijtje gezet evenals de mogelijke opties op 

bestaande locaties. Er is behoefte aan kleinere duurzame levensbestendige 

woningen.

Zorg Er is een bord geplaats in de Haambrink waarop de activiteiten die in 

Harbrinkhoek/Mariaparochie plaatsvinden, kenbaar gemaakt kunnen 

worden. De verenigingen en de bedrijven zijn hierover ingelicht.



Mijlpalen LANGEVEEN: dit hebben we gedaan in 2019

Thema: Bereikte mijlpaal:

Wonen/Voorzieningen/ 

Bereikbaarheid

Enquête, uitgevoerd door Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen in 

opdracht van provincie met betrekking tot de behoefte starterswoningen is 

afgerond. Er is een vervolgafspraak met jongeren op 1 april 2019 geweest 

en vanuit deze sessie wordt nu voor drie stellen concreet naar 

(inbreiding)bouwlocaties gezocht. 

Samenvoeging 

Maatschappelijk 

Vastgoed

Wij zijn aangehaakt bij het haalbaarheidsonderzoek over de exploitatie van 

een gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor sport, onderwijs en 

gemeenschappelijke voorzieningen.

Duurzaamheid Nog geen bereikte mijlpaal te benoemen

Verkeersveiligheid Verharding van de Veldboersweg incl. verlichting is gerealiseerd

Economie & Recreatie We hebben gesprekken gevoerd met de werkgroep toerisme voor 

Langeveen over promotie van culturele en maatschappelijke waarden 

(bijvoorbeeld Natura2000, gebied Engbertsdijkvenen).



Mijlpalen MANDERVEEN: dit hebben we gedaan in 2019

Thema: Bereikte mijlpaal:

Proces Mijn Dorp 2030 

Manderveen

Dorpsraad heeft uitbreiding gevonden en ontwikkelt zich door. Dorpsraad 

heeft coordineren rol. Werkgroepen worden ingezet op specifieke thema's. 

Huiskamer Onderhandelingen tussen gemeente en huidige eigenaar zijn afgerond. 

Werkgroep werkt aan subsidieaanvragen en verdere uitwerking van het 

plan. Voorbereidingen bestemmingsplan zijn opgestart.

Fietspad In februari 2019 is een inloopbijeenkomst gehouden, voor grondeigenaren, 

aanwonenden en inwoners van Manderveen over het ontwerp. Traject 

grondaankopen loopt, offerte voor RO procedure is afgerond.

Duurzaamheid Manderveen is ook aangesloten bij Essenkracht. De gemeente heeft zich 

bij Cogas aangemeld als pilotgemeente, om de mogelijkheden van de inzet 

van waterstof (H2) als vervanger van aardgas te onderzoeken. Dat 

onderzoek is uitgevoerd in het dorp Manderveen.

Woningbouw Overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft plaatsgevonden. 

Dorpsraad/Werkgroep Wonen gaat behoefte peilen in Manderveen. 

Daarna weer overleg met gemeente.

Gezondheid Nog geen bereikte mijlpaal te benoemen.



Mijlpalen REUTUM: dit hebben we gedaan in 2019

Thema: Bereikte mijlpaal:

Wonen Er is een woonenquête uitgevoerd.

Potentiele bouwlocaties zijn in beeld gebracht en zullen woden 

onderzocht op haalbaarheid.

In mei 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor realisatie van 7 

appartementen. Deze appartementen zijn reeds grotendeels 

gerealiseerd.

Behoud voorzieningen Er zijn vanuit de werkgroep gesprekken geweest met vertegenwoordigers 

van de TOF, het Kulturhuus en de locatieraad Reutum, om zicht te krijgen 

op hoe ze ervoor staan en wat de uitdagingen zijn richting 2030. Mogelijk 

volgen nog enkele gesprekken.

Met de uitkomsten van  de gesprekken worden in het 3e/4e kwartaal de 

vervolgacties bepaald. Er wordt gemonitoord op de afgesproken acties.

Het initiatief van de supermarkt en genoemde annex-functies wordt niet 

verder opgepakt.

Klimaatneutraal Reutum heeft zich met een afgevaardigde aangesloten bij Essenkracht.

Verenigingen Met de verenigingen zijn overleggen gevoerd om te komen tot een 

overkoepelende website voor een overzicht van activiteiten en agenda. De 

opzet van de website is concreet en kan tot uitvoering worden gebracht.

Gezondheid Nog geen bereikte mijlpaal te benoemen



Mijlpalen TUBBERGEN: dit hebben we gedaan in 2019

Thema: Bereikte mijlpaal:

Wonen Overleggen hebben plaatsgevonden voor het in kaart brengen van de 

woonbehoefte en mogelijkheden in Tubbergen. Concrete stappen zijn 

gezet bij de volgende inbreidingslocaties: De Marke, De Esch en 

Weleveld.

Sport een verbindende factor Hardlooproute is aangelegd

Aanpassing openbare ruimte rondom Vlaskoel voor kwaliteitsslag

Een sterk centrum Programma van eisen en concept businesscase voor het Glashoes zijn 

gereed. Raad heeft ingestemd met de plannen en de voorkeur 

uitgesproken voor het scenario nieuwbouw

Plan van aanpak voor de herontwikkeling Verdegaalhal is in concept 

gereed

Verbinden in Tubbergen Nog geen bereikte mijlpaal te benoemen

Gezondheid Nog geen bereikte mijlpaal te benoemen

Duurzaamheid Nog geen bereikte mijlpaal te benoemen

Vervolg Proces Tubbergen 

Bruist/ 

MijnTubbergen2030

Tubbergen Bruist heeft de huidige rol geëvalueerd in relatie tot 

kernagenda Tubbergen en proces mijn Dorp. Op basis daarvan is een 

voorzet gemaakt voor een nieuwe werkwijze, met een kernteam en 

daaraan verbonden werkgroepen gerelateerd aan de thema’s uit de 

kernagenda. Overleggen met dorpsraad Tubbergen hebben 

plaatsgevonden over hun rol en positie in het proces.



Mijlpalen VASSE: dit hebben we gedaan in 2019

Thema: Bereikte mijlpaal:

Wonen Het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer die hier woningen/-

appartementen gaat bouwen (11 wooneenheden), geschikt voor jong en oud.

Er is een woonenquête uitgevoerd op basis waarvan nu mogelijke 

ontwikkellocaties worden verkend.

Infrastructuur Nog geen bereikte mijlpaal te benoemen

Zorg, Welzijn & Educatie Er is een Peuterbieb 0-4 jr. gerealiseerd.

Toerisme & Landbouw Binnen het toeristisch plan Vasse worden er 8 projecten/initiatieven 

uitgevoerd. 

Binnen het plan landbouw is een subsidie-aanvraag door povincie Overijssel 

voor de uitvoering van 2 projecten toegekend.

De projecten zijn in uitvoering genomen.

Sport & bewegen

Sport & Verenigingen Aanschaf vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes is gerealiseerd.

Plan multifunctionele speelhal bij voerbalveld is ingetrokken i.v.m. 

herinrichtingsplannen accommodatie  sv Vasse.

Duurzaamheid Nog geen bereikte mijlpaal te benoemen



Behaalde mijlpalen Bereikbaar en aantrekkelijk - Landelijk gebied

Ѵ Bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden . 

Ѵ Tussen LTO en 4 wethouders NOT zijn goede afspraken gemaakt over voortgang in NOT verband

Ѵ Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te dragen middel en menskracht

Ѵ Er zijn 3 ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT verband

Ѵ De boerinnenavond is georganiseerd en had een goede opkomst.

Ѵ We maken geen aparte visie over landelijk gebied, dat zit in de omgevingsvisie ingesloten.

Ѵ In najaar dataverzamelen voor gebruik omgevingsvisie.

Ѵ In najaar brainstormsessie met college over invulling toerisme irt rol die de agrosector hierin speelt

Ѵ 4e ervencoach is aangesteld voor project toekomstgerichte erven specifiek Stoppersregeling

en Warme sanering Varkenshouderij

Ѵ Samenwerkingsovereenkomst tussen deelenemende partijen Mineral Valley en de oprichtingsakte is getekend



Behaalde mijlpalen Bereikbaar en aantrekkelijk - Mobiliteit

Ѵ Tubbergen neemt deel aan een projectgroep over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne

Ѵ Overleg gestart en afgestemd met provincie, buurtbus, Syntus en buurgemeenten over nieuwe openbaar vervoer verbinding 

Tubbergen-Hardenberg.



Behaalde mijlpalen Duurzaam leven - Duurzaamheid

Ѵ Samenwerkingsovereenkomsten tav duurzame energieopwekking zijn met betrokken partijen gesloten.

Ѵ Essenkracht is opgericht. Alle kernen zijn hierin vertegenwoordigd muv Reutum en Manderveen

Ѵ Advies van ROVA om de wijze van inzameling afval niet te wijzigen.

Ѵ Verkenning en plan van aanpak circulaire inkoop gereed

Ѵ Collegebesluit om met 3 andere NOT gemeenten deel te nemen aan het project voor het collectief asbest saneren 

Ѵ Ketenvormingsproject (Asbestschakel) is ontstaan. 

Asbestsaneringsbedrijven en bouwbedrijven hebben elkaar gevonden en bieden een totaalpakket aan.

Ѵ Provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor stimuleringsfonds verwijderen asbestdaken.

Ѵ pilot deelvervoer: scenario's zijn opgeleverd



Behaalde mijlpalen Duurzaam leven - Wonen en ruimte

Ѵ In de meeste kernen is de behoefe en de mogelijke bouwloacties in beeld gebracht
Ѵ In de kernen Vasse, Harbrinkhoek, Abergen, Langeveen en Geesteren heeft het college een uitvoeringsprogramma vastgesteld



Behaalde mijlpalen Werk aan de winkel - Ondernemen

Ѵ Uitvraag interesse Winkeliershub in Geesteren gedaan. Terugkoppeling moet nog volgen. 

Ѵ Bijeenkomst met alle besturen heeft plaatsgevonden. Uitkomsten: 

1. Geen wens voor Visie op Ondernemen. 2. Beleid gaan we samen onder de loep nemen. 3. Twee keer per jaar gezamenlijk om tafel.

Ѵ Gespreksverslag gemaakt nav overleg met ondernemers met conclusies tav onder de loep genomen beleid.

Vervolgstap t.a.v. speerpunten kalender is besproken met ondernemers. Lead ligt bij hen. 

Ѵ Geesteren gaat concrete behoefte inventariseren (winkeliershub). 

Ѵ Gebiedsregisseur Albergen is gestart. 

Ѵ Stimuleringsregeling detailhandel vouchers is vastgesteld door college en in werking getreden. 



1. Geen wens voor Visie op Ondernemen. 2. Beleid gaan we samen onder de loep nemen. 3. Twee keer per jaar gezamenlijk om tafel.



Behaalde mijlpalen Werk aan de winkel - Vrijetijdseconomie

Ѵ Afstudeeronderzoek naar beeldbepalende evenementen van student is afgerond.

Ѵ Raad heeft ingestemd met financiele bijdrage voor 5 jaar aan de Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen



 

 

Wat gaat het kosten? 
 
 incidenteel 
 procesgeld projectgeld 

Maatregelen / inspanningen   
Kernagenda’s   
 - Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren. € 26.000   
 - Fietspad Manderveen € 53.000  € 750.000  

 - Toeristisch Vasse: uitwerken toeristisch marketingplan. € 100.000   
- Vasse: herinrichting sportcomplex S.V. Vasse  € 100.000 
- Landbouw Vasse: Klimaatproof € 10.000  
- Dorpsentree Fleringen  € 100.000  
- Herinrichting Almeloseweg  € 41.000   
- Uitwerking van het masterplan de Eeshof. € 4.000  € 100.000 

   
Duurzaam leven    
 - Sport en bewegen: ondersteunen bij het tot stand komen van 
een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT. 

€ 28.000   

- Procesgeld maatschappelijk vastgoed  € 201.500  
- Procesgeld inbreiding voor uitbreiding € 28.000  
- Procesgeld thema Duurzaamheid (voor 4 jaar) € 27.000   
- Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor 4 jaar) € 37.000   
   
Werk aan de winkel   
 - Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen 
na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van 
behoud van cultureel en materieel erfgoed.  

€ 11.000   

- Versterken van de relatie en samenwerking met het 
middelbaar en hoger onderwijs 

€ 50.000  

- Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en 
bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers 
door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal 
pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur. 

€ 69.000   

- Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor 4 jaar) € 60.000   
 - Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen'   € 40.000  
   
Bereikbaar en aantrekkelijk   
 - Innovatievere agro en foodsector € 15.000   
- Biodiversiteit € 20.000   
- Procesgeld thema Mobiliteit  (voor 4 jaar) € 20.000   
- Procesgeld thema Landelijk gebied (voor 4 jaar) € 100.000   
   
Hoe werken we samen   
- Participatieprocessen € 141.000  



 

 

- Stimuleringsfonds  € 225.000  
- Procesgeld MijnDorp2030 € 34.000  

- Communicatie MijnDorp2030 € 15.000  
   

 



 

 

Begroting in Balans 
 
In het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 2.0 zijn op kern- en kernoverstijgend niveau inspanningen 
benoemd die de huidige collegeperiode opgepakt gaan worden. Hoewel in het MAT en in de 
begroting 2019 is aangegeven dat veel eerste stappen van plannen en projecten in 2019 zouden 
worden uitgevoerd, bleek dat in de praktijk niet in alle gevallen mogelijk. In het MAT 2.0 is voor een 
aantal plannen en projecten daarom nu een begroting gemaakt voor de periode van 2019 – 2022. 
 
Afhankelijk van wie er aan zet is en wat de rol van de gemeente is, is ook de inzet van de 
verschillende partijen in beeld gebracht.  Zodra de gemeente een rol heeft is deze zo concreet 
mogelijk omschreven en vertaald naar uren en euro’s.  
 
Het overgrote deel van de gemeentelijke inzet in termen van uren wordt opgevangen binnen de 
reguliere capaciteit. Deze reguliere uren zijn echter niet oneindig, ze zitten ook een keer vol. Dit 
betekent dat als de gemeente toch (extra) inzet wil plegen op een bepaalde ambitie, bijvoorbeeld 
een project of proces, daar extra uren voor beschikbaar moeten komen. Hiervoor is in de begroting 
extra procesgeld toegevoegd. Daarvoor kan bovenop de reguliere capaciteit extra capaciteit kan 
worden ingekocht. 
 
Omdat bijvoorbeeld verwacht wordt dat in de komende jaren extra capaciteit ingezet moet worden 
voor de uitdagingen op het gebied van maatschappelijk vastgoed is hiervoor een bedrag van € 85.000 
extra toegevoegd  aan het procesgeld maatschappelijk vastgoed.  
 
Het blijkt dat we voor  de aanleg van het fietspad Manderveen minder aanvullende uren nodig 
hebben dan bij het opstellen van het oorspronkelijke MAT is ingeschat. Dit levert een incidenteel 
voordeel op van € 42.000. Dit bedrag hoeven we dus niet te onttrekken aan de reserve incidenteel 
beschikbare algemene middelen.  
 
Uit de kernagenda Vasse komt naar voren dat de inspanning  ‘Herinrichting sportcomplex S.V. Vasse’  
de komende periode wordt opgepakt. Hiervoor wordt een incidenteel projectbudget van € 100.000 
beschikbaar gesteld. Dit wordt gedekt uit de reserve van Mijn Dorp 2030. 
 
In de kernoverstijgende agenda Werk aan de winkel is onder het thema Leren het versterken van de 
relatie en samenwerking met het middelbaar en hogere onderwijs benoemd. Hiervoor wordt een 
eenmalig bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld als meerjarig procesbudget voor het versterken 
van de relatie met het middelbaar en hoger onderwijs.  Dit incidentele bedrag wordt gedekt uit de 
reserve jeugdwerkloosheid (actieplan arbeidsmarkt).  
 
In de volgende tabel zijn de meerjarige proces en projectbudgetten in beeld gebracht. Hierbij is 
rekening gehouden met de besluitvorming uit het tweede programmajournaal 2019 en de 
voorstellen uit het MAT 2.0.   
 
Evenals vorig jaar is een onderscheid gemaakt tussen procesgeld en projectgeld. Dit is niet alleen van 
belang voor de inzichtelijkheid maar ook voor de dekking die daarbij hoort. Voor bepaalde 
dekkingsbronnen is immers aangegeven dat deze alleen mogen worden gebruikt voor concrete 
projecten en niet voor procesgeld.  De gevolgen van de inzet van de verschillende dekkingsbronnen 
(inclusief de aanvullende voorstellen uit dit geactualiseerde MAT)  worden meegenomen in de 
begroting 2020.   
 
 
 



 

 

 incidenteel 
 procesgeld projectgeld 

Maatregelen / inspanningen   
Kernagenda’s   
 - Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren. € 26.000   
 - Fietspad Manderveen € 53.000  € 750.000  

 - Toeristisch Vasse: uitwerken toeristisch marketingplan. € 100.000   
- Vasse: herinrichting sportcomplex S.V. Vasse  € 100.000 
- Landbouw Vasse: Klimaatproof € 10.000  
- Dorpsentree Fleringen  € 100.000  
- Herinrichting Almeloseweg  € 41.000   
- Uitwerking van het masterplan de Eeshof. € 4.000  € 100.000 

   
Duurzaam leven    
 - Sport en bewegen: ondersteunen bij het tot stand komen van 
een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT. 

€ 28.000   

- Procesgeld maatschappelijk vastgoed  € 201.500  
- Procesgeld inbreiding voor uitbreiding € 28.000  
- Procesgeld thema Duurzaamheid (voor 4 jaar) € 27.000   
- Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor 4 jaar) € 37.000   
   
Werk aan de winkel   
 - Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen 
na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van 
behoud van cultureel en materieel erfgoed.  

€ 11.000   

- Versterken van de relatie en samenwerking met het 
middelbaar en hoger onderwijs 

€ 50.000  

- Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en 
bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers 
door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal 
pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur. 

€ 69.000   

- Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor 4 jaar) € 60.000   
 - Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen'   € 40.000  
   
Bereikbaar en aantrekkelijk   
 - Innovatievere agro en foodsector € 15.000   
- Biodiversiteit € 20.000   
- Procesgeld thema Mobiliteit  (voor 4 jaar) € 20.000   
- Procesgeld thema Landelijk gebied (voor 4 jaar) € 100.000   
   
Hoe werken we samen   
- Participatieprocessen € 141.000  
- Stimuleringsfonds  € 225.000  
- Procesgeld MijnDorp2030 € 34.000  



 

 

- Communicatie MijnDorp2030 € 15.000  
   
 
 
Samen redzaam, gezond meedoen - Uitvoeringsplan sociaal domein 
In de begroting 2019 is een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar gesteld om uitvoering te 
geven aan de interventies uit het interventieplan voor het Sociaal Domein. Met de samenvoeging van 
het interventieplan, het beleidsplan Omzien Naar Elkaar en het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 
naar één uitvoeringsplan sociaal domein, stellen we voor om ook de budgetten samen te voegen.  
 
Dit betekent dat er € 171.000 uit het MAT wordt toegevoegd aan het budget interventieplan ten 
behoeve van het nieuwe uitvoeringsplan. Het beschikbare budget is dan € 521.000.  
 
Hiervan is reeds een deel ingezet voor projecten:  

 POH huisartsen: € 75.000 
 MaaS project: € 24.000 
 Algemene voorzieningen: € 4.850 
 Onderzoek arbeidsparticipatie: € 10.000 
 Aanpak personen verward gedrag: € 17.500 

Het restant bedraagt € 389.650 met ingang van begrotingsjaar 2020. 
 



Opmerkingen  dialoogavond 15 oktober  2019 
(Bijlage bij het college/raadsvoorstel) 
 
 
Opmerkingen kernen 
 
 

Kern Opmerking Voorstel 
Tubbergen   
Verbinden Samenwerking met verenigingen  ook 

met gemeente 
Tekstueel aanpassen/toevoegen 

Gezondheid: Stakeholders bij elkaar brengen, 
gezamenlijk bepalen waar willen we naar 
toe en vervolgstappen bepalen.  

Tekstueel aanpassen/toevoegen 

Wonen Ook aandacht voor mogelijkheden 
gemengd aanbod voor jong en oud 
(hofjesidee) 

Tekstueel aanpassen/toevoegen 

   
Manderveen   
Huiskamer Meer ondersteunende rol i.p.v. toetsende 

rol (algemeen) 
 

Tekstueel aanpassen / toevoegen 
onder rollen. 

   
Langeveen   
Infrastructuur Reconstructie N343, er zijn al 

verdergaande gesprekken met provincie. 
Tekstueel aanpassen: inzet uren 
voor overleg provincie  
 op groen zetten 

 Laatste 150 meter Grensweg voorzien 
van klinkers 

Blijft wit, dichtzetten kan niet, weg 
niet te aantrekkelijk maken, beleid 
is zandwegen niet verharden. 

 Fietspad Gravelandweg, ontwikkelingen 
provincie volgen 

Tekstueel aanpassen.  
Ontwikkelingen provincie volgen, 
op wit laten. Twenterand is aan zet. 

Maatschappelijk 
Vastgoed 

Blok zou volledig op groen moeten, 
inclusief middelen voor planuitwerking. 
 
Verband leggen met uitdagingen sociaal 
domein, versterken van de sociale basis 

Alleen eerste deel op groen laten 
 
 
Tekst m.b.t. sociaal domein 
aanpassen/toevoegen.  
.  

Woningbouw Starters en senioren als doelgroepen 
concreet noemen 

Is al benoemd, niets aanpassen 

   
Albergen   
Infrastructuur Plan Zenderseweg – Hobergenstraat 

betrekken bij centrumplan 
Tekstueel aanpassen: uitkomsten 
overleg werkgroep Zenderseweg 
afwachten en op basis daarvan 
vervolgstappen bepalen.  

Bedrijvigheid Visie bedrijventerrein en actief 
grondbeleid  -> meer actieve houding, te 
weinig resultaat 

Algemene opmerking: niets 
aanpassen. 

Wonen en Groen Kwaliteitsverbetering openbare looppaden Toevoegen als ambitie onder: wat 
willen we bereiken? 

Sport en Bewegen Wens voor een Sportmakelaar 
 
Visie op centraliseren sport  

Tekstueel aanpassen, link leggen 
met inzet buurtsportcoaches (staat 
er al in ) en project robuuste 
sportstructuur (inspanning onder 
thema Maatschappelijk Vastgoed). 



   
 
 
 
 
 

Vasse   
Wonen Kleinere nieuwbouwkavels voor starters 

en senioren 
Tekstueel aangepast 

Dorpshuis Structurele en professionele 
ondersteuning voor dorpshuis, externe 
expertise, dorpsondersteuner 

Nieuwe regel/inspanning 
toegevoegd: in overleg met 
werkgroep bepalen wat er nodig is 
en op basis hiervan een separaat 
besluit nemen of en hoe expertise 
te leveren 

Infrastructuur Herinrichting Pleintje: niet teveel van 
vrijwilligers verwachten, er kan niet teveel 
verantwoordelijkheid liggen bij vrijwilligers 

Algemeen aandachtspunt 

Sport en Bewegen Herinrichting sportcomplex Vasse, ook 
afhankelijk van aantal voorwaarden en 
goedkeuring raad.  

Tekstueel aanpassen 

   
Geesteren   
Voorzieningen Plan Hutten 2 en inventarisatie 

woonwensen zijn 2 afzonderlijke 
projecten, zit geen afhankelijkheid in.  

Tekstueel aanpassen.  

   
Harbrinkhoek   
Infrastructuur Herinrichting Almeloseweg, plan is al 

verder, ligt al een concreet plan 
 
Plan ontwikkeling Krön is nog urgenter 
i.v.m. verkeer Almeloseweg 

Tekstueel aanpassen: op basis van 
een separaat voorstel besluit 
nemen over inzet middelen en uren 
voor uitvoering 

Zorg Hulp bij aanvragen subsidie voor 
hondenspeelplek 

Tekstueel aanpassen: plan verder 
uitwerken, daarna vervolgstappen 
bepalen.  

Zorg Budget voor ontmoetingsplek voor jong en 
oud 

Tekstueel aanpassen: plan verder 
uitwerken, daarna vervolgstappen 
bepalen.  

   
Fleringen   
HEF Totale begroting is hoger: 410.000 euro 

inclusief fase 4 en 5, totaal tekort is nog 
70.000, verzoek bekostigen vanuit 
MijnDorp gelden 

Nader in gesprek (staat er ook al).  

School naar de Spil Opstellen van een concreet projectplan 
met fasering. 
Aandacht voor: wie neemt initiatief tot 
besluitvorming 

Tekstueel aanpassen, bespreken in 
hoeverre ondersteunen. 
Verantwoordelijkheden vastleggen 
in samenwerkingsovereenkomst 
TOF, Gemeente en stichting.  

   
Reutum   
Geen opmerkingen   
   

 
  



Opmerkingen Kernoverstijgende agenda 
 

Programma - thema Opmerking Voorstel 
Duurzaam Leven – 
Maatschappelijk 
Vastgoed 

Op termijn budget vrijmaken voor 
investeringen  

Tekstueel aanpassen: Onder punt 3 
bij rol toevoegen: wanneer kan de 
gemeente een initiatief wel 
ondersteunen en wanneer niet, ook 
financieel  

Bereikbaar en 
Aantrekkelijk - Mobiliteit 

Toegang Noordegraafssingel op 
Ootmarsumseweg in de spits is een 
knelpunt, opnemen 

Is regulier werk, in overleg met 
provincie.   

SRGM Hoe kun je dorpen in beweging krijgen om 
aan de slag te gaan met versterken 
sociale basis? 

Themasessie organiseren in 
samenwerking met dorpen en wij in 
de buurt. 

Duurzaam Leven - 
Wonen en Ruimte 

Grondpolitiek ook inzetten om 
verloedering te voorkomen.  
Locaties passend binnen 
inbreidingsmaten 

Staat al vermeld onder rol van de 
gemeente.   

   
 

Algemene opmerkingen 
 

Opmerking Voorstel 
Maatschappelijk vastgoed, er komt veel uit de 
verschillende kernen, is alles wel realiseerbaar? 

Uitwerking via handreiking Maatschappelijk 
Vastgoed. Onder meer: hoe gaan we hier mee 
om, op welke manier en in welke mate kan 
gemeente ondersteunen (inhoudelijk en 
financieel) 

Ondersteuning en expertise gewenst voor uitwerking 
plannen 
 

Uitwerken voorstel menselijke toolkit  
 

Meer ondersteunende rol i.p.v. toetsende rol Betrekken bij programma 
organisatieontwikkeling, waarin wij onze manier 
van samenwerken met inwoners, organisaties 
en ondernemers doorontwikkeling. 

Opdrachtgeverschap, duidelijkheid verschaffen wie 
welke rol heeft, o.m. in besluitvorming en 
opdrachtgeverschap.  
 

Gesprek aan gaan met de dorpen om afspraken 
te maken over rollen, wie wanneer 
opdrachtgever is, etc.  

Niet teveel van vrijwilligers vragen, vrijwilligers kunnen 
ook teveel verantwoordelijkheid moeten dragen.  
 

Gesprek aan gaan met de dorpen om afspraken 
te maken over rollen, wie wanneer 
opdrachtgever is, etc. 

 
 



WAS – WORDT lijst  MAT 2.0 
 
 

Was  Wordt 
Programma Leren 
en Talent 

 Komt als programma niet terug in het MAT, de 
inspanningen komen in andere programma’s / thema’s 
terug (zie hieronder)  

 Thema Leren Als apart thema “Leren” onder programma Werk aan de 
winkel 

 Kunst en cultuur Onder SRGM “Lang gezond” voor wat betreft 
cultuurakkoord.  
De volgende inspanningen zijn naar de basisbegroting 
gegaan (Programma Cultuur & recreatie): 

 Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 
2017 t/m 2020 subsidie van de provincie 
Overijssel in het kader van het project ‘Cultuur 
aan de basis’ voor alle basisscholen in 
Tubbergen. 

 De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting 
Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen 
en Kaliber Kunstenschool Enschede voor de 
periode 1-1-2017 t/m 1-7-2022 een 
overeenkomst gesloten tot het verzorgen van 
muziekonderwijs tot de leeftijd van 21 jaar. 

De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting 
Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-2021 
afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk. 

 Cultuurprofiel Onder vrijetijdseconomie 
Programma Werk 
aan de winkel 

Arbeidsparticipatie Onder SRGM “Meer inwoners doen mee” 

  Nieuwe themalijn “Duurzaam Leven – Maatschappelijk 
Vastgoed met daaronder de inspanningen: handreiking 
ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed, robuuste 
sportstructuur en de afspraken met SSRT 

Programma SRGM 
“Sport en 
bewegen” 

Afspraken met 
SSRT 

Onder nieuw programma “Duurzaam Leven – 
Maatschappelijk Vastgoed” 

Programma 
Bereikbaar en 
aantrekkelijk 
“Mobiliteit” 

 De volgende inspanningen zijn naar de basisbegroting 
gegaan (Programma Openbare ruimte & mobiliteit): 

 Het stimuleren van het fietsgebruik. 
 Het veiliger maken van en verbeteren van 

fietsvoorzieningen. 
 Het verbeteren en uitbreiden van de 

communicatie over verkeersgedrag en 
verkeersmaatregelen. 

 
De volgende inspanning is naar de basisbegroting 
gegaan (Programma Milieu): 

 Uitvoering geven aan de pilot “Twents bermgras 
verrijkt bodemleven” binnen het plan van 
aanpak Circulair Terreinbeheer. 

Programma 
Duurzaam Leven 
“Duurzaamheid” 

 De volgende inspanningen zij naar de basisbegroting 
gegaan (Programma Milieu): 

 We gaan zelf het goede voorbeeld geven door 
de gemeentelijke gebouwen op te werken naar 
energielabel A en te voorzien van duurzame 
energie. 

 We stellen een revolverend 
‘Duurzaamheidsfonds Tubbergen’  in met een 



brede scope waaronder 
asbestverwijdering/zonne-energie. 

 Op basis van monitoring en evaluaties gaan we 
indien nodig het afvalbeleid (de wijze van 
inzamelen) bijstellen. 

 Vervolg ketenproject (Asbestschakel). 
 Gratis wegbrengen asbest particulieren. 

 
 
 
 
 
 


