
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 2 november 2021, 20.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen 

Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

Griffier: 

Mevrouw G.M.M. Schreijer 
  
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)  

Mevrouw K. Reinerink (CDA)  

De heer W. Weerink (CDA)  

De heer A. Oude Vrielink (CDA)  

De heer M. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw Bekhuis (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw N. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer Harmelink (PvdA)  

Mevrouw Ritzen (PvdA)  

De heer A. Plegt (Lokaal Sterk)  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 12 oktober 2021 
 

 De besluitenlijst wordt in de volgende vergadering behandeld. 

 

3. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester Hermans inzake: 
Extra maatregelen m.b.t. de coronacrisis naar aanleiding van de persconferentie hedenavond. 

 
Landelijk, en ook in Tubbergen zijn er signalen dat de handhaving op het controletoegangsbewijs 
strakker moet omdat velen zich er niet aan houden. De burgemeester doet een dringend beroep op 
de horeca, sportverenigingen en organisatoren van evenementen om de controle op het 
toegangsbewijs beter uit te voeren. Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld en de 
medewerkers van Noaberkracht gaan in gesprek met betrokkenen om te bekijken wat ze nodig 
hebben om het beter te doen. Daarnaast gaan de politie, handhavers en Boa’s steekproefsgewijs 
strakker controleren en handhaven.  
 
Vorige week is er een uitvraag gedaan via de commissaris van de Koning bij de Veiligheidsregio’s 
om te helpen bij de opvang van asielzoekers. Vanuit Tubbergen is gezocht naar opvang maar is 
geconstateerd dat tot januari niet de grote omvang geleverd kan worden die gevraagd wordt. Voor 
de opvang in Hengelo zijn acht medewerkers van Noaberkracht beschikbaar om te helpen. 
 
De heer Harmelink vraagt of er voldoende handhavingscapaciteit beschikbaar is om te controleren  
Burgemeester Hermans geeft aan dat de extra middelen die beschikbaar worden gesteld door het 
Rijk ook bestemd zijn voor de organisatoren van sport, horeca en ondernemers om de controle 
effectiever te kunnen uitvoeren.  
 



 

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 door ziekte van de projectleider het armoedebeleid / 
participatieproces enigszins is vertraagd. Binnenkort worden de raadsleden die zich hebben 
aangemeld verder betrokken bij het proces 
 
Voor de nieuwe wet Inburgering per 1 januari 2022 wordt van de gemeente een regiefunctie 
verwacht v.w.b. de leerroutes. Met betrekking tot de B1 route wordt samengewerkt met de 14 
gemeenten en zijn na een aanbestedingsprocedure in totaal zes taalaanbieders gecontracteerd. 
 

5. Rondvraag 
 

 De heer Stevelink vraagt of de energievouchers ook beschikbaar worden gesteld voor de eigenaren 
van “a nummers”.  
Wethouder Volmerink zegt toe dat op het moment deze mensen zich melden ze ook de voucher 
toegestuurd krijgen. Tevens zegt de wethouder toe dat deze informatie gepubliceerd gaat worden. 
 
De heer Oude Vrielink inzake de verkoop van kleine olie en gasvelden door de NAM. Heeft de 
transactie gevolgen voor de verdere sanering van de olie en gasvelden en wie is er 
verantwoordelijk na de verkoop voor eventuele calamiteiten? 
Wethouder Volmerink geeft aan dat er op dit moment aan twee putten wordt gewerkt. Dan blijft één 
put over aan de Boortorenweg waar discussie is of het afvalwater in een Schoonebeeks-gasveld  
kan blijven. Als dit het geval is, dan wordt ook deze put ontmanteld en is Tubbergen vrij van 
hergebruik van putten. Bij het ontbinden van de NAM in meerdere bedrijfsonderdelen is het in de 
Wet geregeld dat de vorige eigenaar (de NAM in deze) verantwoordelijk is voor calamiteiten 
ondanks dat de NAM zich gaat splitsen. Hij zegt toe de vraag juridisch te laten checken en komt 
hierop terug. 
 

6. Bestemmingsplan Buitengebied, Slagenweg 16 Harbrinkhoek 
 

 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,  Slagenweg 16 Harbrinkhoek’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPSLAGENWEG16-OW01 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.BUIBPSLAGENWEG16-OW01 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 16 november 2021 
geagendeerd 
 

7. Bestemmingsplan Buitengebied, Schotboersweg 4 en Hunzeweg 5 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, Schotboersweg 4 en Hunzeweg 5 Geesteren’ met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPSCHOTBOERSWG4-OW01 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden gewijzigd 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.BUIBPSCHOTBOERSWG4-OW01 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 16 november 2021 
geagendeerd 
 

8. Visie Laadinfrastructuur Duurzame Mobiliteit 2021-2025 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Vast te stellen van de Visie Laadinfrastructuur Duurzame Mobiliteit 2021-2025. 
2. Kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Overijssel voor 

het realiseren en exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 6 juli 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 

 
 

 

9. Begroting 2022 gemeente Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

De begroting 2022 vast te stellen en het voordelige saldo over het jaar 2022 ten bedrage van € 
1.352.000 te 
storten in de algemene reserve. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 9 november geagendeerd. 
 

10. Verordening behandeling bezwaarschriften 2021 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. De Verordening behandeling bezwaarschriften 2021 vast te stellen. 
2. De (vorige) Verordening behandeling bezwaarschriften in te trekken. 

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 november 2021 
geagendeerd. 
 

11. Implementatie IJslandse Preventie Model 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Vanaf 1 januari 2022 deel te nemen aan het traject van het Trimbos- en het Nederlands 
Jeugdinstituut voor de implementatie van het IJslandse Preventie Model. 

2. De totale implementatiekosten (voor 4 jaar) van € 323.000 beschikbaar te stellen en deze 
kosten voor een bedrag van € 275.000 te dekken uit de resterende extra incidentele 
middelen jeugd en voor € 48.000 uit de reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen. 

 
Wethouder Berning zegt toe dat e.e.a. onder voorbehoud is dat de gemeente Dinkelland instemt 
met het voorstel. Mocht de gemeente Dinkelland niet akkoord gaan met het voorstel dan zal het 
college een nieuw voorstel aan de raad voorleggen.  
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 november 2021 
geagendeerd. 
 

12. Verzoek zienswijze op voorgenomen begrotingswijzigingen 2022 inzake  
Public Health Jeugd en prenataal huisbezoek 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Kennis te nemen van de raadsbrief van het algemeen bestuur Openbaar Lichaam 
Gezondheid d.d. 29-9-2021 met betrekking tot de voorgenomen begrotingswijzigingen 
Public Health Jeugd en prenataal huisbezoek van het programma Publieke Gezondheid. 

2. Geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijzigingen Public Health 
Jeugd en prenataal huisbezoek van het programma Publieke Gezondheid. 

 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 november 2021 
geagendeerd. 
 

11. Sluiting 
 

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

 


