
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 12 januari 2021, 19.30 uur. 
Digitaal via Zoom 
 

Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

Griffier: 

De heer M. de Vet 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw. C Luttikhuis (CDA) Mevr. W. Haverkamp-Wenker, burgemeester 
De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw U. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
De heer H. Stevelink (CDA 
De heer L. Stamsnieder (CDA) 

Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder 
De heer E. Volmerink, wethouder 

De heer A. Oude Vrielink, (CDA) 
De heer J. Oude Vrielink (CDA)  

 

De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
Mevrouw. K. Reinerink (CDA) 
De heer J. Oude Geerdink (CDA) 
De heer T. Oude Steenhof (CDA) 
De heer W. Weerink (CDA) 

 

De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD  
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevr. N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD) 

 

De heer H. Wessels (PvdA)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA) 
De heer A. Plegt (DC) 
De heer M. Mensink (DC) 
 

 

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissie van 1 december 2021 
 

 Besluit 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

3. Mededelingen  
 

 Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Volmerink: 

Hij heeft drie mededelingen: 
1. Evaluatie volle bussen; door de Coronasituatie rijden er nauwelijks bussen met studenten dus 

zal de evaluatie op een later moment gebeuren. 
2. Hanstiehoek/Natura2000; De Hanstiehoek heeft zelf iemand aangetrokken die de benodigde 

punten voor de Hanstiehoek zal opmaken. Wordt vervolgd. 
3. Kerkenvisie; gevraagd is naar de rol van de gemeente. Binnenkort is hierover een webinar 

waarin de kerkbesturen worden bijgepraat. Raadslid Wessels heeft vragen over de positie van 
de Protestantse kerk in deze materie. Afgesproken wordt dat de heren Wessels en Volmerink 
een en ander bilateraal nader overleggen. Op de vraag van raadslid Oude Steenhof of elk 
dorp apart of allen gezamenlijk een beroep op de regeling kunnen doen antwoord de 
wethouder dat dit aan de dorpen zelf is te besluiten. 

 
Wethouder Bekhuis : 

Zij heeft twee mededelingen: 



 

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

 
 

1. N.a.v. de motie over de zorgen inzake de financiële situatie van gemeenten; de provincie 
denkt hierin mee en de raad wordt nader geïnformeerd. 

2. Sticker PMD-container; de stickers komen bij de balie om mee te geven aan nieuwe inwoners. 
Op de vraag van raadslid Oosterik wordt geantwoord dat ze natuurlijk ook toegezonden 
kunnen worden. 

 
Wethouder Berning 

Zij heeft twee mededelingen: 
1. Preventieplan Alcohol en drugs en het minimabeleid; hiervoor zijn recent twee projectleiders 

aangetrokken die hieraan gaan werken. De basis is gelegd. 
2. Terugbetalen bijstand n.a.v. de casus Wijdemeren (giften in natura waarderen als geld en dan 

bijstand terugbetalen). Uitgangspunt is dat bijstand wordt verleend aan hen die het nodig 
hebben. Wij waarderen dat mensen in onze gemeente naar elkaar om kijken. 
 

5  Rondvraag 
 

 Raadslid Reinerink (CDA): 

Zij informeert hoeveel slachtoffers van de toeslagenaffaire bij de wethouder bekend zijn. Wethouder 
Berning antwoord dat er (nog) geen gezinnen bij ons bekend zijn. Wel is aan hulpverleners onze 
medewerking hierbij aangeboden. 
 
Raadslid A. Oude Vrielink (CDA): 

Hij informeert naar initiatieven vanuit de gemeente tot het verstrekken van bloemzaadmengsels om de 
biodiversiteit te versterken. Wethouder Volmerink geeft aan dat de gemeente het raadsbesluit inzake 
biodiversiteit  en in het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) heeft opgenomen. Expliciet is hierin 
geen (financiële) regeling voor inzaaien met bloemzaadmengsels opgenomen. 
 
Raadslid Haarman (GB/VVD): 

Zij informeert naar de stand van zaken van het bestemmingsplan “De Esch” te Tubbergen. 
Wethouder Berning deelt mee dat gewacht wordt op de uitspraak van de Raad van State. Zodra deze 
bekend is, wordt de raad hierover direct geïnformeerd. 
 

6 Vaststellen bestemmingsplan Rood Voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 6, Laagseweg 74 
 

 
 

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 
‘Rood Voor Rood Vinckenweg 18, Voorboersweg 6, Laagseweg 74’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPRVR3LOCTUB-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.BUIBPRVR3LOCTUB-VG01 vast te stellen;  

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 4. 
om het beeldkwaliteitsplan naam als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te stellen; 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 26 januari 2021 geagendeerd. 

Met als kanttekening dat raadslid Wessels (PvdA) wel akkoord is met de behandelwijze van dit 
raadsvoorstel, maar principieel tegen deze regeling is. 
 

7. Uitkomsten en adviezen beleid buitengebied en tijdelijk bevriezen Rood voor Rood regeling 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 
 

1. in te stemmen met de uitkomsten en adviezen uit de themabijeenkomst Beleid Buitengebied, 
namelijk: a. het beleid buitengebied draagt bij aan de doelstellingen voor het buitengebied, 
zoals die in de omgevingsvisie worden opgenomen; b. het beleid buitengebied is nog steeds 
actueel; c. in 2021 het beleid voor het buitengebied meer te vereenvoudigen, meer te 
harmoniseren en waar mogelijk samen te voegen tot één of in elk geval minder regelingen;  

2. de beleidsregel "Rood voor Rood met gesloten beurs 2014" met terugwerkende kracht per  
1 november 2020 tijdelijk te bevriezen. 

 
Allereerst volgt een korte toelichting van de heer N. van Benthem namens Noaberkracht. 
Hierna volgt een uitgebreide discussie 
 
Wethouder Volmerink zegt toe ter nadere verduidelijking de raad op korte termijn nadere informatie toe 
te sturen. 



 

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 bespreekstuk voor de raadsvergadering van 26 januari 2021 

geagendeerd. 
 

8. Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

De bij dit besluit behorende Algemene plaatselijke verordening gemeente Tubbergen 2021 vast te 
stellen. 
 
Namens Noaberkracht zijn mevrouw L. Gortemaker en de heer J. Mettes aanwezig om vakinhoudelijke 
vragen nader te beantwoorden. 
Gevraagd wordt om de evaluatie van de kampeerfeesten in 2020. Burgemeester Haverkamp zegt toe 
dat deze in het voorjaar 2021 zal volgen. 
 
Er volgt een uitgebreide discussie over met name de onderwerpen motorcrossen, ballonnen oplaten en 
paalkamperen. 
Raadslid Plegt kondigt voor de raadsbehandeling hierover een amendement aan. 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 26 januari 2021 

geagendeerd. 
 

9 Deelnemen in stichting voor uitvoering Wsw 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit over de deelname van de gemeente Tubbergen 
in de, nu nog zo geheten en straks te hernoemen, Stichting Participatie Dinkelland voor de uitvoering 
van de Wet sociale werkvoorziening en geen wensen en bedenkingen in te dienen. 
 
Namens Noaberkracht is de heer Boes aanwezig om vakinhoudelijke vragen nader te beantwoorden. 
Raadslid Luttikhuis vraagt om nadere cijfers inzake de stichting Participatie Dinkelland. Wethouder 
Berning zegt toe deze cijfers met de raad te delen. 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 26 januari 2021 

geagendeerd. 

 
10. Sluiting 

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

 

 


