
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 13 april 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 J. Oude Vrielink (CDA)  
De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
Mevrouw. K. Reinerink (CDA) 
De heer A. Oude Vrielink (CDA) 
De heer T. Oude Steenhof (CDA) 
De heer W. Weerink (CDA) 
De heer J. Oude Geerdink (CDA) 

 

De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD  
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevr. N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD) 

 

De heer H. Wessels (PvdA) 
Mevr. M. de Boer (PvdA) 
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer M. Mensink (Dorpen Centraal) 

 

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
Er hebben zich voor de raadscommissievergadering van vanavond tien insprekers aangemeld; één 
voor agendapunt 7 en negen voor agendapunt 8. Voorgesteld wordt om eerst alle insprekers in te laten 
spreken, dan agendapunt 7 te bespreken, daarna agendapunt 8 en hierna de agendavolgorde weer te 
volgen. 
 
Besluit: 

De agendavolgorde wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

 Insprekers raadscommissie  
 

 Inspreker op agendapunt 7 

De heer Kemperink spreekt in op agendapunt 7 (Aanleg begraafplaats op particulier terrein). 
 
Insprekers op agendapunt 8 

De volgende personen spreken in op agendapunt 8 ((Voorontwerp RES 1.0). 

1 mevrouw Franke, namens de werkgroep “Windmolens Manderveen Nee” 

2 mevrouw van Geel; 

3 de heer Heidkamp. 
 
Hierna zes insprekers die deel uitmaken van de Werkgroep “Weitemanslanden Windmolenvrij”; 

4 de heer Nijhuis,  

5 de heer Nijsink,  

6 de heer Oude Voshaar,  

7 de heer Abbink,  

8 de heer Westerhof en  

9 mevrouw Nitert. 
 

7. Verzoek aanleg begraafplaats op particulier terrein 
 



 

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

 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

Het verzoek tot het aanwijzen van een begraafplaats op particulier terrein af te wijzen.  
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 april 2021 geagendeerd 

 

8. Voorontwerp RES 1.0 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES Twente 1.0 als strategisch 
koersdocument.  

2. Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en 
provincie: a. Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur (Twh) duurzaam elektriciteit 
opwekken met een combinatie van wind- en zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf 
verantwoordelijk is voor de eigen bijdrage in Gwh. Hierbij is overprogrammering in de planfase 
mogelijk nodig, vanwege te verwachten planuitval (op basis van ervaring is dat 30%). b. De 
uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor Twente.  

3. Akkoord te gaan met de (proces)afspraken om te komen tot de RES Twente 1.0.  
4. Akkoord te gaan met het gewijzigde bod van de Noordoost Twentse gemeenten van 225 GWh 

en de stuurgroep van de RES Twente te verzoeken het gewijzigde bod in de definitieve RES 
Twente 1.0 te wijzigen.  

5. Eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 (via moties) kenbaar te maken 
aan het College van B&W.  

 
Wethouder Bekhuis zegt toe de raad in juni een voorstel inzake een Gemeentelijk Energiebedrijf te 
doen toekomen (Toezegging). 
 

Wethouder Bekhuis zegt de raad toe een nadere toelichting op de verhouding tussen het Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) en de gemeentelijk inspanningsverplichting te doen toekomen (Toezegging). 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 april 2021 geagendeerd. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 2 maart 2021 
 

 Besluit 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 
3. Vasstellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 9 maart 2021 

 

 Besluit 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 
4. Mededelingen 

 

 De heer Stevelink deelt mee dat momenteel met drie gemeenten gesproken wordt over het 
onderbrengen van het presidium van de Twenteraad. Naar verwachting zal hierover eind 2021 een 
besluit worden genomen. 
 

5. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester Haverkamp deelt mee dat in de komende raadsbrief informatie inzake de coronasituatie 
wordt gegeven. 
 
Wethouder Berning licht de stand van zaken rondom de vaccinaties in onze gemeente toe. 
Zij deelt mee dat er momenteel geen stijging in het aantal uitkeringen is, dit ondanks de corona-
pandemie.  
 
Op een onlangs gestelde vraag inzake het eventueel instellen van een eigen bijdrage bij 
“vechtscheidingen” deelt zij mee dat hierover een onderzoeksvraag bij Hogeschool Saxion is uitgezet. 
 
Op de vraag van de heer Van de Graaf over de impact van de coronapandemie op de (geestelijke) 
gezondheid onder de jeugd, deelt zij mee dat hierover binnenkort een raadsbrief wordt toegezonden. 
 
Wethouder Bekhuis informeert de raadscommissie over de data van gesprekken met afvaardigingen 
van Manderveen en de Weitemanslanden. 
 

6. Rondvraag 



 

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

 
 

 De heer Plegt vraagt naar de gevolgen rondom de besluitvorming in de gemeenten Twenterand en 
Almelo inzake de voormalige Soweco en de Nieuwe Uitvoerings Organisatie (NUO) voor Tubbergen. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en geeft aan dat de gesprekken momenteel nog lopen. 
Zodra hierover meer bekend wordt, wordt de raad geïnformeerd. (Toezegging). 
 

De heer Oosterik vraagt waar de opbrengsten van de verkoop Cogas heen vloeien. 
Wethouder Bekhuis zegt toe hier op korte termijn bij de raad op terug te komen (Toezegging). 
 

De heer J. Oude Vrileink vraagt of bij eventuele heropening van de terrassen van de horeca ook direct 
een vergroting van die terrassen wordt toegestaan.  
Burgemeester Haverkamp geeft aan dat dit altijd maatwerk is en dat er ook rekening wordt gehouden 
met de toename van overlast bij het vergroten van de terrassen.  
 

De heer Stamsnieder vraagt of de gemeente WMO-bijdragen terugvordert indien de ontvanger hiervoor 
ook een verzekeringsuitkering ontvangt. 
Wethouder Berning legt de ontstaansgeschiedenis van deze situatie uit en zegt toe hiermee bezig te 
gaan (Toezegging). 
 

9. Sluiting 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.26 uur. 
 

  


