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Onderwerp: Veegbesluit intrekken regelingen

Voorgesteld raadsbesluit
De volgende regelingen ( en/of beleidsnota's) in te trekken:
1. Verordening Basisregistratie personen Tubbergen (2014)
2. Besluit tot het verlenen van mandaat aan de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden 

overheidspersoneel tot het uitvoeren van de FPU Gemeenten (2000)
3. Notitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen (2012)
4. Beleidsnotitie beroepen en bedrijven aan huis in de kernen van Tubbergen
5. Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente (2014)
6. Beleidsnotitie communicatie 2010 - 2015
7. Raadsbesluit inzake het vooraf regelen van planschade bij planologische wijzigingen op initiatief van 

de gemeente dan wel op initiatief van derden alsmede bevestiging van het bestendig beleid dat 
uitbreidingen als schillen rond de dorpen worden gelegd (2000)

8. Beleidsnota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Tubbergen

Samenvatting van het voorstel
De raad heeft enkele regelingen en /of beleidsnota's ingetrokken.

Aanleiding voor dit voorstel
Om het bestaande bestand aan regelingen en beleidsnota's actueel te houden, heeft het college het 
bestaande regelingenbestand doorgelicht.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Actualiseren van beleid en wet- en regelgeving

Argumentatie
Op iedere in te trekken regeling volgt een korte toelichting.

1. Verordening Basisregistratie personen Tubbergen
Er is reeds een nieuwe versie van kracht waarbij de onderhavige regeling niet is ingetrokken.

2. Besluit tot het verlenen van mandaat aan de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden 
overheidspersoneel tot het uitvoeren van de FPU Gemeenten
Door tijdsverloop is dit besluit niet meer actueel en in onbruik geraakt.

3. Notitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen
Er is reeds nieuw beleid van kracht waarbij het onderhavige beleid niet is ingetrokken.

4. Beleidsnotitie beroepen en bedrijven aan huis in de kernen van Tubbergen
Door tijdsverloop is dit beleid niet meer actueel en in onbruik geraakt.

5. Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente
In 2018 is reeds een nieuwe nota vastgesteld waarbij de onderhavige nota niet is ingetrokken.

6.Beleidsnotitie communicatie 2010 - 2015
Door tijdsverloop heeft deze beleidsnotitie geen werking meer en moet zodoende worden ingetrokken.

7.Raadsbesluit inzake het vooraf regelen van planschade bij planologische wijzigingen op initiatief van de 
gemeente dan wel op initiatief van derden alsmede bevestiging van het bestendig beleid dat uitbreidingen 



als schillen rond de dorpen worden gelegd.
Door tijdsverloop is dit besluit niet meer actueel en in onbruik geraakt.

8. Beleidsnota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Tubbergen
Door tijdsverloop is deze nota niet meer actueel.

Externe communicatie
Niet van toepassing.

Financiele paragraaf
Niet van toepassing.

Uitvoering
Niet van toepassing.

Evaluatie
Van tijd tot tijd vindt er een dergelijke controle plaats. Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen.

Bij het vaststellen van nieuwe regelingen wordt vanaf heden als apart beslispunt opgenomen of er ook een 
regeling is die moet worden ingetrokken.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
In de raad van Dinkelland ligt een soortgelijk voorstel ter besluitvorming voor.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 20 januari 2020
Nummer:  B 
Onderwerp: Veegbesluit intrekken regelingen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2019, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 6 januari 2020;
 
Gelet op artikel 125 Grondwet, artikelen 108, 147 en 149 Gemeentewet en hoofdstuk 3 Algemene wet 
bestuursrecht;

besluit:

De volgende regelingen en/of beleidsnota's in te trekken:
1. Verordening Basisregistratie personen Tubbergen (2014).
2. Besluit tot het verlenen van mandaat aan de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden 

overheidspersoneel tot het uitvoeren van de FPU Gemeenten (2000).
3. Notitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen (2012).
4. Beleidsnotitie beroepen en bedrijven aan huis in de kernen van Tubbergen.
5. Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente (2014).
6. Beleidsnotitie communicatie 2010 - 2015.
7. Raadsbesluit inzake het vooraf regelen van planschade bij planologische wijzigingen op initiatief van 

de gemeente dan wel op initiatief van derden alsmede bevestiging van het bestendig beleid dat 
uitbreidingen als schillen rond de dorpen worden gelegd (2000).

8. Beleidsnota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Tubbergen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 januari 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


