
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 1 juni 2021, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen 

 
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  Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder 
De heer J. Oude Vrielink (CDA) De heer E. Volmerink, wethouder 
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 M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD  
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevr. N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD) 

 

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

 

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2 Vaststellen besluitenlijst raadscommissie 18 mei 2021 
 

 De besluitenlijst van de raadscommissie van 18 mei 2021 wordt conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 
 

 Er zijn vanuit de raadscommissie geen mededelingen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Volmerink deelt mee dat de omwonenden van de rioolwaterzuivering aan de 
Huyerenseweg te Tubbergen door het waterschap Vechtstromen worden meegenomen in de 
informatieverstrekking over de nieuwbouwplannen voor de RWZI. 
 
Wethouder Bekhuis heeft twee mededelingen: 

1. De 5e tranche van de ToZo-regeling op 1 juli 2021 wordt opengesteld. 
2. Er is een uitspraak inzake de arbitragezaak rondom de kosten voor de jeugdzorg tussen 

gemeenten en rijk. Uitgesproken is dat het rijk structureel € 1.9 miljard te weinig hiervoor 
uitkeert. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor onze gemeente zijn. 

 

5. Rondvraag 
 

 De heer van de Graaf vraagt of er in Tubbergen een interessepeiling is uitgevoerd inzake jeugd en 
alcohol en of er een jeugdgezondheidsmonitor bestaat. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag en deelt mee dat binnenkort een bijeenkomst over alcohol 
en drugs wordt georganiseerd. Zij ziet deze bijeenkomst als een mooie voorzet voor deze discussie. 
 

6. Bestemmingsplan 'Buitengebied, Fietspad Manderveen - Tubbergen' 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  



 

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

 
 

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, Fietspad Manderveen - Tubbergen' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBFIETSPADMT-VG01 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.BUIBFIETSPADMT-VG01 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 8 juni 2021 geagendeerd 
 

7. Verordening Starterslening gemeente Tubbergen 2021 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Tubbergen 2021.  
2. De Verordening Starterslening gemeente Tubbergen 2019 in te trekken. 

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 8 juni 2021 geagendeerd 
 

8. Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugd Tubbergen 2021 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen;  
2. De Verordening Jeugdhulp gemeente Tubbergen 2021 vast te stellen;  
3. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tubbergen 2020 en de 

Verordening Jeugdhulp gemeente Tubbergen 2020 in te trekken. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 8 juni 2021 geagendeerd 
 

9. Strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken Borne, Tubbergen en 
Dinkelland, onderdeel Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

In te stemmen met het strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken Borne, 
Tubbergen en Dinkelland, onderdeel Tubbergen. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 8 juni 2021 geagendeerd 
 

10. Jaarstukken 2020 Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1 De jaarstukken 2020 van de gemeente Tubbergen vast te stellen.  
2 Het positieve resultaat over het jaar 2020 ten bedrage van € 1.291.000 als volgt te bestemmen:  
o Toe te voegen aan de reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar: € 477.000;  
o Toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen: € 419.000;  
o Toe te voegen aan de algemene reserve: € 395.000.  
3 Kennis te nemen van de goedkeurende controleverklaring van de accountant en de inhoud van het 
accountantsverslag bij de jaarstukken 2020.  
4 Kennis te nemen van de bijlage Factsheets sociaal domein.  
5 Kennis te nemen van de bijlage Praatplaat Samen en Gezond Tubbergen. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 8 juni 2021 geagendeerd 
 

10a Afscheidswoord wethouder Bekhuis 
 

 Wethouder Bekhuis heeft met ingang van 6 juni 2021 ontslag genomen als wethouder van de 
gemeente Tubbergen. Aangezien dit haar laatste vergadering als wethouder is, bedankt zij iedereen 

voor de steun en medewerking die zij in haar wethouderschap heeft gekregen. 
 

11. Sluiting 
 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.33 uur. 

  


