
 

 

 

 
 

Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 6 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) (Na 1e schorsing)  
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 

 

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. 
 
Besluit: 

De agendavolgorde wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

7. 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 20 april 2021 geagendeerd. 

 

8. Raadsvoorstel Businesscase en Voorlopig Ontwerp Glashoes 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. De businesscase voor het Glashoes vast te stellen en kennis te nemen van het Voorlopig 
Ontwerp.  

2. Definitief te kiezen voor nieuwbouw van het Glashoes.  
3. Het college opdracht te geven om: • De nieuwbouw van het Glashoes verder voor te bereiden 

en uit te voeren. • Parallel hieraan de synergie in de exploitatie te onderzoeken, van een 
combinatie met het Hotelinitiatief aan het Raadhuisplein en over het vervolg hiervan met een 
nieuw raadsvoorstel te komen.  

4. In te stemmen met het handhaven van de subsidie aan de Stichting Bibliotheken Tubbergen 
voor de periode 2022 t/m 2025 op het huidige niveau.  

5. In te stemmen met de koop van het pand van Stichting Bibliotheken Tubbergen aan het 
Raadhuisplein, als de stichting dit pand uiterlijk 1 januari 2024 niet verkocht heeft.  

6. Het plan voor buiteninrichting, asbestsanering en tijdelijke huisvesting vast te stellen.  



 

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

 
 

7. Voor realiseren van het project Glashoes een krediet beschikbaar te stellen van € 
11.002.000,-.  

8. Voor de dekking van dit krediet voor een bedrag van € 746.000,- een beroep te doen op de 
reserves incidentele middelen. Voor het overige zijn de lasten gedekt binnen de bestaande 
begroting;  

9. Voor de onderzoekskosten van het synergieonderzoek met het Hotelinitiatief een krediet 
beschikbaar stellen van € 20.000,-.  

10. Het bedrag van € 20.000,- ten laste brengen van de reserve incidentele middelen. 
 
Alvorens de behandeling door de leden van de raadscommissie begint spreekt de heer Weernink 
namens de “initiatiefgroep Hotelplan”, in. 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 april 2021 geagendeerd 

 

9. Sluiting 
 

 Gelet op het tijdstip (23.45 uur) sluit de voorzitter de vergadering. 
Besloten wordt alle nog voor deze avond geagendeerde agendapunten te behandelen in de 
raadscommissievergadering van 13 april 2021. 
 

 


