
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Samenleving en Bestuur,  
gehouden op dinsdag 2 juli 2019 om 19.30 uur. 
 
Voorzitter: 
De heer L. Stamsnieder plv. 

Griffier: 
Mevrouw M. Schreijer 

  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 
Mevrouw C. Luttikhuis (CDA) Mevrouw W. Haverkamp, burgemeester 
De heer T. Oude Steenhof (CDA) Mevrouw U. Bekhuis, wethouder tot punt 6 
De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw H. Berning, wethouder tot punt 6 
De heer W. Weerink (CDA) De heer E. Volmerink, wethouder, vanaf punt 6 
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer M. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)  
De heer M. Mensink ( Dorpen Centraal)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA)  
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA)  
  
Afwezig zijn de leden: Afwezig van het college 
Mevrouw N. Haarman (Gemeentebelangen/VVD) Mevrouw J. Scholten, gemeentesecretaris 
De heer J. Oude Geerdink (CDA)  
Mevrouw K. Reinerink (CDA)  
  
Plaats:  
Raadszaal  
  
 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter heet allen van harte welkom, met name de nieuwe wethouder mevrouw Berning. 
 
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Reinerink (vervanging door de heer Stamsnieder), mevrouw 
Haarman (vervanging door de heer Groothuis) en de heer Oude Geerdink. 
 
Besluit: 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de gezamenlijke commissievergadering van 28 mei 2019 en actielijst 
 

 Besluit: 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
Actielijst: 
De actielijst wordt tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. 
 

3. Mededelingen 
 

 De heer Mensink geeft aan niet deel te nemen aan de beraadslaging bij agendapunt 8: Glashoes. 
 
Mevrouw Berning deelt mee: afgelopen week is in de gemeente Enschede een brandbrief gestuurd naar minister De 
Jonge en minister Schouten in verband met de overlast van de eikenprocessierups. De brandbrief ziet toe op de 
overlast van de rups en m.n. het gevaar voor de volksgezondheid. De GGD en de gemeente Enschede hebben de 
14 Twentse gemeenten gevraagd deze brandbrief te ondersteunen en te ondertekenen richting de Tweede Kamer. 
Het college is voornemens deze oproep te ondersteunen. De begeleidende brief wordt toegestuurd aan de raads- 
en commissieleden 
 

4. Rondvraag 
 

 Mevrouw Luttikhuis over de resultaten n.a.v. de bijeenkomst 75-jarig jubileum bevrijding.  
Burgemeester beantwoordt de vraag. Daarbij merkt ze op dat nieuwe ideeën van harte welkom zijn. 
 

5. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester geeft aan dat met de benoeming van mevrouw Berning ook e.e.a. is gewijzigd in de verdeling van de 
portefeuilles. M.b.t. het kernwethouderschap: wethouder Volmerink wordt kernwethouder Tubbergen, wethouder 
Bekhuis kernwethouder Geesteren en wethouder Berning kernwethouder Albergen. Wethouder Volmerink heeft “het 
Glashoes” in zijn portefeuille. De overige wijzigingen in de portefeuilleverdeling worden toegestuurd aan de raads- 
en commissieleden. 



 

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

 
 

  

6. Jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften 
 

 De heer Elbertsen (voorzitter Algemene Kamer) en de heer Vochteloo (voorzitter Zorgkamer) geven een toelichting 
op het jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften. 
 
Woordvoerders: 
De heer Weerink (CDA) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
De heer Oosterik (CDA) 
Burgemeester Haverkamp 
 
De voorzitter dankt de heren voor hun bijdrage. 
 

7. Vaststellen verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Tubbergen 2019 
 

 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
1. de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Tubbergen 2019 vast te stellen 
2. de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Tubbergen 2014 in te  

trekken. 
 
Woordvoerders: 
Mevrouw M. de Boer (PvdA) 
De heer L. Oosterik (CDA) 
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal) 
Burgemeester Haverkamp 
 
Burgemeester Haverkamp zegt toe de vraag van de heer Plegt over het met terugwerkende kracht vaststellen van 
de verordening schriftelijk te beantwoorden. 
(not. de vraag is op 8 juli per e-mail beantwoord) 
 
Advies commissie: 
 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 8 juli 2019. 
 

8. Glashoes: concept businesscase en Programma van Eisen  
 

 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Meerwaarde uitspreken van het concept Glashoes: het huis 'van en voor de samenleving'- het huis van u, 

jou en mij - waar verbinden, inspireren en ontmoeten centraal staat. 
2. Instemmen met het programma van eisen en de concept businesscase voor het Glashoes. 
3. Op basis van financiële, duurzame en inhoudelijke criteria - alsmede het draagvlak van gebruikers - de 

voorkeur uitspreken voor realisatie van scenario 3 - nieuwbouw. 
4. De bereidheid uitspreken een investering te doen in het Glashoes op basis van scenario 3 en de in de bu-

sinesscase beschreven financiële kaders, onder voorwaarde van een sluitende exploitatie na fase 2. 
5. Het college opdracht geven om uitwerking te geven aan fase 2 van het Glashoes op basis van de be-

schreven vervolgstappen en hiervoor het benodigde voorbereidingsbudget beschikbaar stellen van 
365.000 euro. 

6. Een definitief besluit nemen voor realisatie van het Glashoes en het beschikbaar stellen van het benodig-
de krediet op basis van de uitkomsten van fase 2. 

7. Na besluit over fase 1 het college opdracht geven de benodigde procedure voor wijzigen van het be-
stemmingsplan voor het Glashoes op te starten. 

 
De heer Mensink geeft aan niet deel te nemen aan de beraadslaging en neemt plaats op de publieke tribune. 
De heren H. Weusthof en de heer B. Olde Hampsink maken gebruik van het inspreekrecht. 
 
Woordvoerders: 
Mevrouw De Boer (PvdA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
De heer Oosterik (CDA) 
De heer Weerink (CDA) 
Mevrouw Luttikhuis (CDA) 
Wethouder Volmerink 
Burgemeester Haverkamp 
Mevrouw Ankersmid (ambtelijke ondersteuning) 
 
Advies commissie: 
 
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 8 juli 2019. 
 

9. Sluiting  

 
 

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

 



 

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

 
 

 
 
Openstaande acties: 
 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder 
Berning 

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

  

2. Wethouder 
Berning 

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren 
 

  

3. Burgemeester 
Haverkamp 

Voorstel voorbereiden m.b.t. de informa-
tievoorziening Verbonden Partijen en de 
rol van de raad 

  

4. Wethouder 
Berning 

Toesturen brandbrief aan minister De 
Jonge en Schouten inzake overlast eiken-
processierups 

  

5. Burgemeester 
Haverkamp 

Toesturen nieuwe portefeuilleverdeling 
college aan raads- en commissieleden 

  

 


