
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 12 oktober 2021, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen 

Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

Griffier: 

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

De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw Hermans, burgemeester 
De heer H. Stevelink (CDA) Mevrouw H. Berning, wethouder 
De heer L. Stamsnieder (CDA) De heer E. Volmerink, wethouder 
De heer J. Oude Vrielink (CDA) Mevrouw Vloothuis, wethouder 
De heer T. Oude Steenhof (CDA)  

Mevrouw C. Luttikhuis (CDA)  

De heer Weersink (CDA)  

De heer W. Weerink (CDA)  

De heer A. Oude Vrielink (CDA)  

De heer M. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw Bekhuis (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw N. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer Harmelink (PvdA)  

De heer A. Plegt (Lokaal Sterk)  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet m.n. mevrouw Hermans welkom als waarnemend 
burgemeester.  
 
Besluit: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 31 augustus 2021 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 
 

 Mevrouw Haarman geeft aan niet deel te nemen aan agendapunt 13. i.v.m. werkrelatie. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Volmerink inzake de kosten en resultaten m.b.t. een sticker op de PMD-container. De 
kosten voor het aanbieden van een sticker voor alle huishoudens zullen ongeveer €12.000, -- 
bedragen. Een sticker op de container zal het gedrag beïnvloeden aangezien het voor de inwoners 
duidelijker wordt wat wel en wat niet in de container mag.  
De heer Oosterik geeft aan deze informatie mee te nemen richting de begrotingsbehandeling en 
hierop terug te komen. 
Wethouder Volmerink zegt toe de bedragen terug te koppelen richting de raadsleden.  
 
Wethouder Volmerink naar aanleiding van een vraag van de heer A. Oude Vrielink m.b.t. het 
afvoeren van landbouwplastic. Navraag bij het afvalbrengpunt geeft aan dat het plastic veegschoon 
aangeboden kan worden. De kosten bedragen € 200, -- per ton excl. btw. 
 
Wethouder Berning geeft aan dat de TOZO-regeling is beëindigd per 1 oktober jl. Op dit moment is 
er de mogelijkheid om gebruik te maken van de versoepelde Bbz regeling. Door het Rijk is 
berekend dat er een toename in de aanvragen wordt verwacht van 30 procent. N.a.v. een uitvraag 
en een steekproef die is gedaan samen met de andere gemeenten wordt een hogere toename 
verwacht.  
 

5. Rondvraag 
 

 De heer Plegt inzake de stand van zaken m.b.t. de werkgroep armoedebeleid en het garantie 
waarborgfonds vanuit het Rijk om mensen met schulden direct en snel te kunnen helpen. 
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Wethouder Berning beantwoordt de vragen. 
 
De heer Eidhof vraagt naar de stand van zaken inzake de Vloedbeltverbinding en de betrokkenheid 
van de gemeente Tubbergen.  
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag en zegt toe het onderzoek te delen m.b.t. het 
verkeersonderzoek dat is gedaan. 
 
De heer Weerink inzake de motie invoering inschrijflijsten voor bouwkavels. 
Wethouder Volmerink zegt toe dat het college in december met een voorstel komt richting de raad. 
 
Mevrouw Bekhuis m.b.t. de stijging van de energiekosten: is er een vroeg signalering voordat 
mensen worden afgesloten en is de verhoging van de energiekosten niet een reden om de 
inwoners erop te wijzen hoe energie bespaard kan worden? 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag m.b.t. de vroeg signalering. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag m.b.t. de besparing op energie. In de eerstvolgende 
themasessie duurzaamheid wordt gedeeld welke acties hierop worden uitgezet.  
 

6. Bestemmingsplan Huyerenseweg 21, Zenderseweg ong. en Uelserweg ong. 
 

 De heren Brummelhuis, Stokkelaar, Astrego en van de Zande maken gebruik van het spreekrecht 
 
Voorgesteld raadsbesluit 

1. 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 
"Huyerenseweg 21, Zenderseweg ong. en Uelserweg ong." met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPHUY21ZENDUELS-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
gewijzigd vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPHUY21ZENDUELS-VG01 vast te stellen; 

3. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de zienswijzenota; 
4. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
5. het beeldkwaliteitsplan "Huyerenseweg 21" voor de Huyerenseweg 21 Geesteren als bedoeld 

als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet vast te stellen; 
6. het beeldkwaliteitsplan "Rood voor Rood" voor de Zenderseweg ong. Albergen als bedoeld als 

welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet vast te stellen 

 
De heer Harmelink vraagt het college om in overleg te gaan met de provincie om ze te bewegen 
twee woningen te verplaatsen naar een andere plek. 
Wethouder Volmerink zegt toe de vraag voor te leggen aan de provincie. 
 
Op vragen van de heer Stevelink zegt wethouder Volmerink toe te onderzoeken hoe de situatie was 
m.b.t. de EHS ten tijde van de aankoop boerderij. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 3 november 2021 
geagendeerd 
 

7. Bestemmingsplan Buitengebied, Middenmaatsweg 2 Haarle 
 

 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, Middenmaatsweg 2 Haarle' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPMIDDENMTSWEG2-VG01 met de bijbehorende bijlagen en 
bestanden ongewijzigd vast te stellen; 

2. 2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond 
met identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPMIDDENMTSWEG2-VG01 vast te stellen; 

3. 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 3 november 2021 
geagendeerd 
 

8. Bestemmingsplan Buitengebied, Geesterseveldweg 5 Geesteren 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  
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1. 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, Geesterseveldweg 5 Geesteren’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPGEESTERSEW5-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPGEESTERSEW5-VG01 vast te stellen; 

3. 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 3 november 2021 
geagendeerd. 
 

9. Meerjaren Onderhoudsplan Gemeentelijke Gebouwen Tubbergen 2022-2026 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 
 

1. De nota "Onderhoud gemeentelijke gebouwen, deel 1 (Algemeen) en deel 2 (Beleidskader 
gemeente Tubbergen) vast te stellen;" 

2. Het Meerjaren Onderhoudsplan inclusief het bijbehorende financierings- en dekkingsplan met 
daarbij de actuele dotatie van € 133.066 vast te stellen; 

3. De verhoogde dotatie à € € 12.213 te dekken uit de stelpost prijscompensatie en dit te 
betrekken bij het opstellen van de begroting 2022. 

 
De heer Stamsnieder vraagt of op het moment er gewerkt wordt aan het dak van De Vlaskoel er 
dan ook gekeken wordt naar het plaatsen van zonnepanelen? 
Wethouder Volmerink zegt toe een onderzoek te doen naar de kosten van zonnepanelen. Komt 
hierop terug in de commissie. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 3 november geagendeerd. 
 

10. Instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Een grondcomplex De Scholt 3 in te stellen en de bijbehorende grondexploitatie vast te 
stellen; 

2. Een grondcomplex De Wirnte 2 in te stellen en de bijbehorende grondexploitatie vast te 
stellen. 

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 3 november 2021 
geagendeerd. 
 

11. Kadernotitie Openbaar Lichaam Crematoria Twente 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Kennis te nemen van de "Kadernotitie deelname gemeenschappelijke regeling OLCT" 
2. Kennis te nemen van het "Afwegingskader voor gemeenten" 
3. De in dit raadsvoorstel geformuleerde bestuurlijke reactie bij het Algemeen Bestuur van 

het OLCT in 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 3 november 2021 
geagendeerd. 
 

12. Tweede Programmajournaal 2021 Gemeente Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Wij stellen uw raad voor om het tweede programmajournaal over 2021 van de gemeente 
Tubbergen vast te stellen en; 

2. Een bedrag van € 298.000 te onttrekken aan de stelpost Corona en toe te voegen aan de 
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 

3. Het voordelige saldo van dit tweede programmajournaal 2021 van € 1.945.000 te storten in de 
algemene reserve 

 
Advies commissie: 
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Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 3 november 2021 
geagendeerd. 
 

13. Versterken breedtesport en positieve gezondheid in Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Euro 15.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van Beach courts in 
Tubbergen. 

2. De middelen beschikbaar te stellen uit de Reserve Incidentele Beschikbare Middelen 
(RIBAM). 

 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 3 november 2021 
geagendeerd. 
 

14. Gewijzigde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. De Gewijzigde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021 vast te 
stellen 

2. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021 in te trekken. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 3 november 2021 
geagendeerd. 
 

11. Sluiting 
 

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

 


