
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 9 maart 2021, 19.30 uur. 
Digitaal via Zoom 

 
Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

Griffier: 

De heer L. Legtenberg 
  
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 J. Oude Vrielink (CDA)   
De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (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. Mededelingen  
 

 De heer Stamsnieder deelt mee dat mevrouw Luttikhuis later is en de heer Stamsnieder het 
woordvoerderschap van haar overneemt totdat zij aanwezig is. 
 

3. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester Haverkamp: 

De burgemeester vraagt de inwoners en de raads- en commissieleden om de enquête Direct Duidelijk 
in te vullen om te bepalen hoe het met de communicatie staat vanuit de gemeente richting de inwoners: 
https://www.tubbergen.nl/deelnemen-aan-de-enquete-direct-duidelijk 
De burgemeester hoopt dat veel mensen reageren zodat er in de toekomst meer direct en duidelijk 
gecommuniceerd gaat worden. 

 
Het aantal besmettingen in de gemeente Tubbergen is relatief laag ten opzichte van de andere 
Twentse gemeenten. Op dit moment laten zich meer mensen testen en dat is positief.  
 
Wethouder Berning 

Het aantal gezette vaccinaties in de regio Twente is op dit moment 35.000. Vanaf 15 januari is het 
zorgpersoneel in de verpleeghuizen, zorginstellingen en de thuiswonende 80-plussers gevaccineerd. 
Dit verloopt voorspoedig en er zijn meerdere vaccinatielocaties in Enschede, Almelo en Oldenzaal. In 
de regio wordt snel opgeschaald v.w.b. de vaccinatielocaties en daarmee ook het aantal vaccinaties 
dat gezet wordt.  
 
De heer van de Graaf vraagt of het opschalen van de locaties nog verder gaat. 

https://www.tubbergen.nl/deelnemen-aan-de-enquete-direct-duidelijk


 

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

 
 

Wethouder Berning geeft aan dat het streven van de GGD is om mensen zo dichtbij mogelijk te 
vaccineren. De bedoeling is dat er meerdere locaties komen. De raads- en commissieleden worden 
hierover geïnformeerd op het moment er meer duidelijkheid is vanuit de GGD. 
 
De opening van Schakel vindt plaats op 1 april. Vanaf dat moment is Schakel alleen bereikbaar via 
telefoon en mail, de fysieke opening en daarmee de inloop is op een later moment. 
 

 4. Rondvraag 
 

 Mevrouw Haarman inzake de financiële steun voor verenigingen. Ze krijgt signalen dat sport en 
cultuurverenigingen hiervoor nog niet de weg kunnen vinden of moeite hebben om e.e.a. in te vullen. 
Ze vraagt of m.n. “kleine” sport- en cultuurverenigingen wel voldoende zijn geïnformeerd. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Oude Steenhof geeft aan dat op 23 feb een webinar is geweest voor verenigingen: financieel 
gezond de crisis. Dit webinar zal nog vaker worden gehouden en de heer Oude Steenhof beveelt deze 
zeer aan omdat hier concrete en praktische tips naar voren komen voor de verenigingen.  
 
De heer Oude Geerdink inzake buurtgemeenten die het steunpakket bijschrijven bij de algemene 
reserve. Hoe gaat de gemeente Tubbergen hier mee om? 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Stamsnieder inzake het initiatief tot een brede alliantie veilig financieel ouder worden door het 
ministerie van Volksgezondheid (2015). Gemeenten zijn opgedragen hierop beleid te maken in het 
kader van de voortzetting van het actieplan “ouderen in veilige handen”. Hij vraagt op welke wijze de 
gemeente Tubbergen dit beleid heeft ingericht.  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en zegt toe de samenwerking met notarissen en banken te 
gaan verkennen om te bekijken of de ouderenalliantie een mogelijke aanvulling is op hetgeen de 
gemeente al heeft. 
 
De heer Stamsnieder vraagt bij een vermoeden door bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige waar men 
deze misstanden kan melden. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Stamsnieder vraagt om in Op en Rond de Essen de aandacht te vestigen hierop en de burger 
te informeren over hetgeen men hierin kan doen. 
Wethouder Berning zegt toe hieraan gehoor te geven. 
 

5. Liquidatieplan GR Soweco, Soweco NV, Soflex BV en Perspect BV (Soweco groep) 
 

 
 

Voorgesteld raadsbesluit  

1. Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit om in te stemmen met het liquidatieplan 
GR Soweco en haar 100% dochtervennootschappen 

2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het voorgenomen collegebesluit. 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2021 geagendeerd. 

 

6. Transitie Regio Twente - oprichting stichting Twente Board. 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. In te stemmen met de Bestuursovereenkomst Sociaaleconomische Structuurversterking 
Twente. 

2. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met de oprichting 
van de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente, overeenkomstig de bij dit besluit 
gevoegde regeling (bijlage 4). 

3. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met de wijziging 
van de Regeling Regio Twente in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid, 
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde regeling (bijlage 5). 

4. De raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen aan het algemeen bestuur 
van de Regio Twente kenbaar te maken bij de voorgenomen oprichting van en deelneming in 
de stichting Twente Board. 

5. De raad voor te stellen toestemming te verlenen voor de oprichting van het Recreatieschap 
Twente en voor de wijziging van de Regeling Regio Twente in de Gemeenschappelijke 
Regeling Gezondheid. 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2021 geagendeerd.  



 

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

 
 

 

7. Sluiting 
 

 De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering met de woorden ”heb oog voor elkaar 
en blijf gezond”. 

 
 


