
Besluitenlijst van de raadscommissie, 
gehouden op maandag 2 december 2019 om 19.30 uur.

Voorzitter:
De heer H. Lentferink

Griffier:
De heer M. de Vet

Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college:
Mevrouw W. Haverkamp-Wenker, burgemeester
(tot agendapunt 8)

De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw U.Bekhuis-Groothuis, wethouder
De heer A. Oude Vrielink, (CDA) De heer E.Volmerink, wethouder
De heer J. Oude Vrielink, (CDA) Mevrouw H.Berning-Everlo, wethouder

(tot agendapunt 6)
De heer J. Oude Geerdink (CDA)
Mevrouw C. Oude Luttikhuis (CDA)
De heer H. Stevelink (CDA
De heer T. Oude Steenhof (CDA)
De heer T. Eidhof (CDA)
De heer W. Weerink (CDA)
De heer H. Booijink, (Gemeentebelangen/VVD)
De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD
De heer S. Olde Olthof, (Gemeentebelangen/VVD)
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
Mevrouw N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD)
De heer H. Wessels, (PvdA)
Mevrouw M.de Boer-Loman, (PvdA)
Mevrouw M. Blankenvoort (PvdA)
De heer J. Harmelink (PvdA)
De heer M. Mensink, (Dorpen Centraal)
De heer A. Plegt, (Dorpen Centraal)

Afwezig zijn de leden: Afwezig van het college
Mevrouw J. Scholten, gemeentesecretaris

Plaats:
Raadszaal

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.

Besluit:
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 4 november 2019 en 
actielijst

Besluit:
De besluitenlijst en actielijst wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat in de raadsvergadering van 16 december 2019 een meningsvormend debat 
wordt gehouden over de leefbaarheid op het platteland. 

De heer A. Oude Vrielink deelt mee dat het CDA voornemens is in de raadsvergadering van 16 
december 2019 een motie in te dienen over de ontmanteling van de NAM-locatie.

De heer Groothuis deelt mee dat er volgens hem (nog) geen besluit is genomen over het Glashoes. 
Wethouder Volmerink beaamt dit.

4. Informatie vanuit het college 

Wethouder Berning bedankt iedereen voor het medeleven dat zij heeft ontvangen na het overlijden van 
haar vader.



4a. Presentatie “Direct duidelijk”

Mevrouw Ekkelkamp (Noaberkracht) verzorgt een presentatie. De sheets zijn als bijlage bij het verslag 
gevoegd.

Woordvoerders:
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
Mevrouw C. Luttikhuis (CDA)
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)
De heer H. Wessels (PvdA)
Burgemeester Haverkamp, portefeuillehouder

5. Rondvraag

Vraag van de heer Plegt:
Voldoet het gezondheidscentrum Tubbergen aan de eisen m.b.t. het parkeerbeleid.
Antwoord wethouder Volmerink: het voldoet aan de aanvraag van 2018. Dit is verwoord in het 
raadsvoorstel.

Vraag van de heer Wessels: 
Waar is de € 11.000,-- die in de begroting 2020 voor Openbaar onderwijs staat aangegeven voor 
bedoeld.
Wethouder Bekhuis antwoordt dat het bedrag in een verkeerde kolom is opgenomen aangezien de 
gemeente Tubbergen geen openbaar onderwijs kent.

Vraag van de heer Weerink inzake de subsidieregeling “lokale kerkenvisie”. 
Wethouder Volmerink geeft aan dat het college hierover in gesprek is.

Vraag van de heer van de Graaf: 
Onduidelijkheid over het proces en de stand van zaken m.b.t. aanleg riolering buitengebied 
Hardenbergerweg.
Wethouder Volmerink geeft aan dat er vertraging is opgetreden. Er gaat deze maand nog een 
nieuwsbrief hierover uit aan de omwonenden.

De heer Harmelink vraagt om een nadere uitleg m.b.t. bovenstaande vraag.  Wethouder Volmerink 
zegt dit toe.

Mevrouw Haarman vraagt naar de ideeën rondom de viering van 75 jaar bevrijding.
Burgemeester Haverkamp zegt een raadsbrief hierover toe.

De heer Harmelink vraagt n.a.v. de Rood voor Rood-regeling Krikhaarsweg.
Waarom is de naastgelegen oude stal niet gesloopt en wanneer wordt het beleid geëvalueerd?
Wethouder Volmerink zegt toe de stand van zaken rondom de schuur uit te zoeken en dit terug te 
koppelen. 

De heer Groothuis heeft behoefte aan een “bijpraatmoment” over de woningbouw in onze gemeente
Wethouder Volmerink zegt een informatiebijeenkomst in januari/ februari 2020 hierover toe.

6. Lidmaatschap werkgeversvereniging voor gemeenschappelijk regelingen (niet gemeenten) 

Voorgesteld raadsbesluit:
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Met het 
oog daarop heeft het VNG bestuur op 18 april jl. besloten een werkgeversvereniging voor 
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten. Hieronder vallen ook Noaberkracht en de 
regio Twente. Het lidmaatschap van de werkgeversvereniging voor niet-gemeenten heeft met name als 
doel het borgen van gelijke arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Noaberkracht ten opzichte 
van medewerkers in dienst bij gemeenten.
Besloten is het college mee te delen in te stemmen met de voorliggende gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2020.
Besloten is voorts het bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en het dagelijks bestuur van de 
regio Twente mee te delen geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen 
lidmaatschap van werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 
(Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties).

Woordvoerders:
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD)

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



Burgemeester Haverkamp, portefeuillehouder

De heer Plegt stelt een vraag over het voorstel m.b.t. de andere verbonden partijen zoals bijvoorbeeld 
de ODT.
Burgemeester Haverkamp zegt toe hierover nadere informatie te verstrekken.

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 december 2019 
geagendeerd.

7. Vaststellen grondprijzen kalenderjaar 2020

Voorgesteld raadsbesluit:
De raad wordt voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van de nieuwe (kavel)uitgifteprijzen. Voor de 
grotere kernen wordt voorgesteld om een vrije sector kaveluitgifteprijs te hanteren van EUR. 235,-/m2. 
Voor de kleinere kernen wordt voorgesteld om een vrije sector kaveluitgifteprijs te hanteren van EUR. 
200,-/m2. In principe wordt voorgesteld om de grondprijzen voor het kalenderjaar 2020 te bevriezen op 
het prijspeil van het kalenderjaar 2019

Woordvoerders:
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
De heer Wessels (PvdA)
De heer Stevelink (CDA)
De heer Oosterik (CDA)
Wethouder Volmerink, portefeuillehouder

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 december 2019 geagendeerd.

8. Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Vinckenweg 58 en Zekteweg 12”

Voorgesteld raadsbesluit:
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Buitengebied, Vinckenweg 58 en Zekteweg 12' 
gewijzigd vast te stellen. Het plan biedt een duurzaam toekomstperspectief voor de Vinckenweg 58 en 
Zekteweg 12 te Geesteren. De agrarische bedrijfsbestemming wordt omgezet in een woonbestemming 
waarbij tevens het gebruik van de voormalig agrarische bebouwing voor de opslag van goederen 
mogelijk wordt gemaakt.

Woordvoerders:
De heer Booijink (Gemeentebelangen/VVD)
De heer J. Harmelink (PvdA)
Wethouder Volmerink, portefeuillehouder

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 december 2019 geagendeerd.

9. Vaststellen Verordening op heffing en invordering van de onroerend zaakbelasting

Voorgesteld raadsbesluit:
Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingenverordeningen met daarin opgenomen de nieuwe 
tarieven vast voor het komende jaar.

Woordvoerders:
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Oude Steenhof (CDA)
Mevrouw De Boer (PvdA)

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 december 2019 geagendeerd.

10. Vaststellen diverse belastingverordeningen

Voorgesteld raadsbesluit:
Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen met de nieuwe tarieven vast voor het 
komende jaar:
1. de Verordening afvalstoffenheffing 2020;
2. de Verordening rioolheffing 2020;
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3. de Verordening toeristenbelasting 2020;
4. de Verordening forensenbelasting 2020;
5. de Legesverordening 2020 met bijbehorende tarieventabel.

Woordvoerders:
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)
Mevrouw Blankenvoort (PvdA)
Wethouder Bekhuis, portefeuillehouder

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 december 2019 geagendeerd.

11. Vaststellen financiële rapportage 2019 gemeente Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit:
Na vaststelling van het tweede programmajournaal 2019 zijn wij als college geconfronteerd met een 
aantal financiële mutaties die wij nog graag voor afloop van het jaar 2019 met de raad willen delen en 
ook om ze nog op een juiste manier te kunnen verwerken in dit boekjaar. Het gaat hierbij niet om kleine 
afwijkingen maar om een aantal grotere mutaties zoals de septembercirculaire 2019, de stelposten en 
de financiële gevolgen van de gewijzigde BTW wetgeving op het gebied van sport.

Woordvoerders:
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Oosterik (CDA)
Mevrouw De Boer (PvdA)
Wethouder Bekhuis, portefeuillehouder

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 december 2019 geagendeerd.

12. Sluiting

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

Openstaande acties:

Actor Activiteit Termijn Afgehandeld
Ja/Nee

1. Wethouder 
Berning

Commissie regulier informeren over 
nieuwbouw school in Geesteren

2. Burgemeester 
Haverkamp

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

Begin 2020
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