
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op31 augustus 2021, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen 
 
Voorzitter: 
De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

Griffier: 
De heer L. Legtenberg 

  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

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) 

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

De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD 

Mevr. N. Haarhuis (Gemeentebelangen//VVD) 
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD) 

De heer A. Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer M. Mensink (Dorpen Centraal) 
 

 

Mevr. T Vloothuis, wethouder 

Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder  

De heer E. Volmerink, wethouder 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 
De agenda volgorde wordt gewijzigd door agendapunt 6 als eerste te behandelen.  
 

6  Ontwerp provinciaal inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het provinciaal inpassingsplan (PIP) 

'Springendal en Dal van de Mosbeek' en geen zienswijze in te dienen. 

 

Er wordt ingesproken door één inspreker. Hierna volgt een presentatie over de PIP-

procedure door mevrouw Wolters namens de provincie Overijssel. 

Wethouder Volmerink heeft diverse (inhoudelijke) vragen teruggelegd en hoopt voor 

14 september 2021 hierop de antwoorden aan de raad te kunnen meedelen. 

 
Advies commissie:  
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 14 september 2021 
geagendeerd 

 

2. Vaststellen besluitenlijst raadscommissie dd. 22 juni 2021  
 

 De besluitenlijst van de raadscommissie van 22 juni 2021 wordt conform vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen vanuit de raad.  
 

4. Informatie vanuit het college 
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 Wethouder Berning deelt mee dat de gemeente deelneemt aan het project “MKB-
toegankelijk. 
 

5. Rondvraag 
 

 De heer Plegt blijft het oneens met de vergoeding voor de topman van Twenteboard 
Hij informeert naar de voortgang van maatregelen naar aanleiding van de thema-avond 
“armoedepreventie”.  
Wethouder Vloothuis neemt de opmerkingen over de vergoeding mee naar de vergadering 
van Twenteboard. 
Wethouder Berning neemt deze vraag mee naar de thema-avond over het Sociaal Domein”. 
 
De heer Eidhof heeft vragen over het beheer en onderhoudsniveau van de openbare ruimte 
in de bebouwde kommen in onze gemeente. Hij vraagt het college te komen met een 
raadsvoorstel ter duurzame verbetering van het onderhoudsniveau. 
Wethouder Volmerink geeft aan dat het onderhoud voldoet aan de afspraken die zijn 
gemaakt door de raad. Voor een duurzame verhoging van de beeldkwaliteit verwijst hij naar 
de begroting 2022. 
 
De heer J. Oude Vrielink vraagt of de gemeente op de hoogte is van de subsidiemogelijkheid 
”Buiten bewegen” van de provincie en of deze ook is aangevraagd. 
Wethouder Berning antwoordt dat de gemeente op de hoogte is en beziet welke 
mogelijkheden er voor Tubbergen zijn. 
 
Mevrouw Haarman Informeert naar de mogelijkheid tot het online verlengen van rijbewijzen. 
Locoburgemeester Volmerink geeft aan deze vraag schriftelijk te beantwoorden 
(toezegging). 
 
Mevrouw Haarman vraagt of het raadsbesluit van 26 april 2021 inzake het Glashoes nog 
steeds overeind staat. 
Wethouder Vloothuis geeft aan dat het voorstel nu “on hold” staat en dat ze zeer binnenkort 
met een proces-voorstel over de voortgang naar de raad komt. 
 
Mevrouw Haarman informeert of er m.b.t. het Glashoes al eens gedacht is over een 
correctief referendum. 
Wethouder Vloothuis adviseert te wachten met een motie over een correctief referendum tot 
na het procesvoorstel. 
 

7. Concept leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijk afval Twence 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  
1. Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit om in te stemmen met de 

concept leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijke afval Twence  
2. Op dit besluit geen zienswijze in te dienen. 

 
Advies commissie:  
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 september 2021 
geagendeerd. 
 

8. Bestemmingsplan Buitengebied, Delmaweg 14, Ketnerweg 2, Kapsweg 46 
 

 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 ‘Buitengebied, Delmaweg 14, Ketnerweg 2, Kapsweg 46’ met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPDELMAW14-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.BUIBPDELMAW14-VG01 vast te stellen;  

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te 
stellen; 
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Advies commissie:  
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 14 september 2021 
geagendeerd. 
 

9. Bestemmingsplan ‘Buitengebied Voortsweg Ong - Oldenzaalseweg 75 RvR 
 

 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 ‘Buitengebied Voortsweg Ong. – Oldenzaalseweg 75 RvR’ met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPVWEGOZWEG75-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.BUIBPVWEGOZWEG75-VG01 vast te stellen;  

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te 
stellen; 4. het beeldkwaliteitsplan ‘Rood voor Rood’ als bedoeld als welstandsnota 
ingevolge artikel 12a Woningwet vast te stellen; 

 
Advies commissie:  
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 14 september 2021 
geagendeerd 
 

10. Aankoop grond en opstallen Reutum 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  
In te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet, ad € 605.000,-, ten 
behoeve van de aankoop van gronden en opstallen aan de Ootmarsumseweg 363 te 
Reutum 
 
Advies commissie:  
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 september 2021 
geagendeerd. 
 

11 Procesvoorstel routekaart wind en zon 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  
In te stemmen met de routekaart wind en zon. 
 
Advies commissie:  
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 14 september 2021 
geagendeerd. 
 

12. Het Omgevingshuis: uitgangspunten voor de transitie van het huidige omgevingsrecht 
naar het omgevingshuis 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  
Vast te stellen de notitie "Het Omgevingshuis: uitgangspunten geschreven voor de transitie 
van het huidige omgevingsrecht naar het omgevingshuis". 
 
Advies commissie:  
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 september 2021 
geagendeerd. 
 

13. Intrekking verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en 
inkomensvoorziening gemeente Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  
1. de verordening "Belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening 

gemeente Tubbergen" met ingang van 1 januari 2022 in te trekken  
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2. de "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tubbergen" met ingang van 
1 januari 2022 aan te passen door Klientenraad Almelo te vervangen door 
Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. 

 
Advies commissie:  
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 september 2021 
geagendeerd. 
 

14 Sluiting 
 

 De voorzitter sluit de vergadering.. 
 

 


