Besluitenlijst van de raadscommissie,
gehouden op dinsdag 18 mei 2021, 19.30 uur.
Digitaal via Zoom
Voorzitter:
De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD)

Griffier:
De heer M. de Vet

Aanwezig zijn de leden:
Mevrouw. C Luttikhuis (CDA)
De heer L. Oosterik (CDA)
De heer H. Stevelink (CDA
De heer L. Stamsnieder (CDA)
De heer J. Oude Vrielink (CDA)
De heer T. Eidhof (CDA)
De heer G. Weersink (CDA)
Mevrouw. K. Reinerink (CDA)
De heer A. Oude Vrielink (CDA)
De heer T. Oude Steenhof (CDA)
De heer J. Oude Geerdink (CDA)
De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
Mevr. N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD)
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)
De heer H. Wessels (PvdA)
Mevr. M. de Boer (PvdA)
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)

Aanwezig van het college:
Mevr. W. Haverkamp-Wenker, burgemeester
Mevrouw U. Bekhuis-Groothuis, wethouder
Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder
De heer E. Volmerink, wethouder

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Evaluatie kampeerfeesten
Burgemeester Haverkamp en wethouder Berning verzorgen een toelichting m.b.t. de evaluatie van de
kampeerfeesten en vragen de commissieleden inpunt voor de evaluatie en de rol van de raad hierin.
Mevrouw De Boer merkt op om vooral in te zetten op bewustwording en preventie bij het gebruik van
alcohol en drugs onder de jongeren.
Mevrouw Haarman merkt op om bij de kampeerfeesten ook rekening te houden met de
aansprakelijkheid en ouders en eigenaren hierover te informeren.
Mevrouw Haarman stelt een aantal vragen:

Hoe snel kan men schakelen met de regels aangezien de maatregelen m.b.t. corona snel
kunnen wijzigen.

Kan het preventiemodel ook een rol spelen in de kampeerfeesten.
Daarnaast vindt mevrouw Haarman het wenselijk om de werkgroep vanuit de raad zoals die vorig jaar
is geformeerd in stand te houden.
De heer Stamsnieder merkt op dat vorig jaar o.a. kinderen van 12-13 jaar ’s nachts van de ene
gelegenheid naar de andere gelegenheid fietsten. Hoe kan de veiligheid van deze kinderen en de
jongvolwassenen gewaarborgd worden.
Burgemeester Haverkamp geeft aan dat er vorig jaar snel geschakeld is tussen de verschillende
maatregelen die toen van kracht waren. Het streven is om het dit jaar nog beter te doen en sneller te
schakelen tussen de boa’s en de politie.
In de regels van vorig jaar is opgenomen dat er na een bepaald tijdstip niet meer gefietst zou worden
tussen de verschillende feesten i.v.m. de veiligheid in het verkeer. Het is de bedoeling om hier dit jaar
wederom extra aandacht aan te besteden.

Wethouder Berning geeft aan de opmerkingen ter harte te nemen v.w.b. het alcoholgebruik. In het
uitvoeringsplan sociaal domein is preventie een groot aandachtspunt waarbij extra aandacht wordt
besteed aan alcohol- en drugsgebruik. Daarbij is gekeken of het IJslands model een methode is om te
gebruiken. De jeugdwerkers van stichting Welzijn werken volgens dezelfde methode waarbij de
ouderbetrokkenheid heel belangrijk is.
De heer van de Graaf geeft aan dat het TRIMBOS-instituut i.s.m. het Nederlands Jeugdinstituut op
donderdag 27 mei een online inspiratiesessie verzorgt over het IJslands preventiemodel. Hij beveelt
deze sessie ten zeerste aan.
3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 6 april 2021
Besluit
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 13 april 2021
Besluit
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
Mevrouw Reinerink vraagt n.a.v. agendapunt 8. Voorontwerp RES of er contact is geweest met de
insprekers uit de Weitemanslanden.
Wethouder Bekhuis antwoordt in gesprek te zijn geweest met een aantal buurtbewoners vanuit de
Weitemanslanden en heeft daarbij toegezegd om ook verder in het traject met hen in gesprek te
blijven.

5.

Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Informatie vanuit het college
Wethouder Volmerink inzake het amendement pilot uitgifte regentonnen (raadsvergadering 16 maart
2021). De woningstichting heeft aangeven bereid te zijn 20 regentonnen beschikbaar te stellen voor
huurders die hiervoor belangstelling hebben. Er komen 100 regentonnen beschikbaar voor de
Oranjewijk en de andere 100 zijn vrij beschikbaar waarvan 20 voor de woningstichting en 80 voor
overige inwoners. De vouchers kunnen bij lokale ondernemers worden gebruikt.
Wethouder Berning inzake de vraag van de heer Stamsnieder (raadscommissie 9 maart jl.)
“Ouderenalliantie financieel veilig ouder worden”. Uit navraag bij Veilig Thuis Twente blijkt dat dit
probleem in Tubbergen niet of nauwelijks voorkomt maar de verwachting is wel dat de cijfers hoger
zijn. Op dit moment is er een regionale alliantie in ontwikkeling behorend bij het actieprogramma
“geweld hoort nergens thuis” waarbij ouderenmishandeling en financiële uitbuiting een onderdeel van
is. De gemeente Tubbergen is voornemens zich daarbij aan te sluiten.

7.

Rondvraag
De heer Oude Steenhof inzake het webinar besluitvormingsproces Twente. De fractie CDA heeft in een
eerder stadium aangegeven moeite te hebben met het proces. Helaas kunnen er tijdens het webinar
geen vragen gesteld worden. Hij vraagt wethouder Bekhuis om deze zorgen over te brengen bij de
stuurgroep en de initiatiefgroep.
Wethouder Bekhuis geeft aan de zorgen te begrijpen en zal deze overbrengen aan de initiatiefgroep.
De heer J. Oude Vrielink inzake de dienstregeling busvervoer vanaf 26 mei als de universiteit en de
hogescholen weer opengaan.
Wethouder Volmerink zegt toe uit te zoeken welke dienstregeling er is op 26 mei a.s. en komt hierop
terug.
De heer Stevelink inzake de gebiedsgerichte aanpak stikstof en hoe de raadsleden hierbij worden
betrokken.
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag en zegt toe de vraag m.b.t. de rol van de raden mee te
nemen in het proces. De link naar de digitale data en de brief van de provincie wordt toegestuurd aan
de raadsleden.
De heer Van de Graaf inzake een persbericht over het feit dat gemeenten minimaal gebruik maken van
de coronasubsidie van het Rijk om handhaving te ondersteunen. Waarom heeft de gemeente
Tubbergen ervoor gekozen om geen gebruik van deze subsidie te maken?
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag.
De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl

8.

Bestemmingsplan Buitengebied Gravendijk 16-16a Albergen en Veeneggeweg 24 Geesteren
Voorgesteld raadsbesluit
1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan
'Buitengebied, Gravendijk 16-16a Albergen en Veeneggeweg 24 Geesteren' met de
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPGRAV16VEEN24-VG01 met de bijbehorende bijlagen
en bestanden vast te stellen;
2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPGRAV16VEEN24-VG01 vast te stellen;
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2021 geagendeerd

9

Jaarstukken 2020 Noaberkracht
Voorgesteld raadsbesluit:
1. Kennis te nemen van de Ontwerp jaarstukken 2020 Noaberkracht.
2. Op deze Ontwerp jaarstukken 2020 Noaberkracht geen zienswijze in te dienen
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2021 geagendeerd

10.

Ontwerpbegroting 2022 Noaberkracht
Voorgesteld raadsbesluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de bedrijfsvoeringsorganisatie
Noaberkracht.
2. Op deze ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2021 geagendeerd

11.

Wensen en bedenkingen begrotingen Verbonden Partijen
Voorgesteld raadsbesluit:
Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2022 (inclusief de voorlopige jaarrekeningen 2020) van
de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Twente, Stadsbank Oost Nederland,
Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Openbaar Lichaam Crematorium Twente, en:
A. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Twente geen zienswijze in te
dienen;
B. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Stadsbank Oost Nederland geen zienswijze in te
dienen;
C. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Twente geen zienswijze in te
dienen;
D. om op de ontwerpbegroting 2022 van de Regio Twente als zienswijze in te dienen, dat de
begrotingswijziging waarmee de vastgestelde begroting 2022 van de Regio Twente wordt
omgevormd tot de begroting 2022 van de GR Gezondheid voor zienswijzen aan de
gemeenteraden moet worden voorgelegd;
E. om op de ontwerpbegroting 2022 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente geen

zienswijze in te dienen.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2021 geagendeerd
12.

Gemeenschappelijke regeling Gezondheid en Regeling Recreatieschap Twente

Voorgesteld raadsbesluit
1. toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de oprichting van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente, overeenkomstig de bij dit besluit
gevoegde regeling (bijlage 1), waarbij aan artikel 5 een lid wordt toegevoegd, waarin bepaald
wordt dat alleen in unanimiteit nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd;
2. toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Regeling
Regio Twente in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid, overeenkomstig de bij dit
besluit gevoegde regeling (bijlage 2), waarbij aan artikel 4 lid 3 en lid 4 wordt toegevoegd dat
voor het verlenen van diensten en gastheerschappen unanimiteit is vereist.
De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2021 geagendeerd
13.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021
Voorgesteld raadsbesluit
1. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen en
de Verordening leerlingenvervoer 2018 in te trekken;
2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen en de reactie
daarop.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 mei 2021 geagendeerd

14.

Sluiting
De voorzitter bedankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering.

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

