Besluitenlijst van de raadscommissie,
gehouden op dinsdag 22 juni 2021, 19.30 uur.
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen
Voorzitter:
De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD)
Aanwezig zijn de leden:
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 A. Oude Vrielink (CDA)
De heer M. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer N. Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)
De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)
De heer H. Wessels (PvdA)
Mevrouw M. De Boer (PvdA)
De heer A. Plegt (Dorpen Centraal)
1.

Griffier:
De heer M. de Vet
Aanwezig van het college:
Mevrouw W. Haverkamp-Wenker,
burgemeester
Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder
De heer E. Volmerink, wethouder

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststellen besluitenlijst raadscommissie 1 juni 2021
De besluitenlijst van de raadscommissie van 1 juni 2021 wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4.

Informatie vanuit het college
Burgemeester Haverkamp: Raadsbrief 40 inzake Regio Twente is verzonden .

5.

Rondvraag
De heer van de Graaf (GB/VVD) informeert naar de verschillen in de kosten voor een
gehandicapten parkeer kaart (GPK) tussen diverse gemeenten en hoeveel GPK’s er in Tubbergen
worden verstrekt.
Burgemeester Haverkamp zegt toe dit na te gaan.

6.

Bestemmingsplan "Buitengebied, Ikinkstraat 5 - Oosteriksweg 20 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, Ikinkstraat 5 Reutum - Oosteriksweg 20 RvR’ met de
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPIKSTR5OOSWG20-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.BUIBPIKSTR5OOSWG20-VG01 vast te stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;

4.

het Rood voor Rood beeldkwaliteitsplan als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel
12a Woningwet vast te stellen voor de compensatiewoning aan de Ikinkstraat 5 Reutum.

De heer Booijink (GB/VVD) informeert naar de evaluatie van de Rood voor Rood -regeling.
Wethouder Volmerink zegt toe deze in de raadscommissie van oktober 2021 te willen behandelen.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 6 juli 2021 geagendeerd
7.

Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0
Voorgesteld raadsbesluit
1. De Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0. als strategisch koersdocument vast te
stellen.
2. Kennis te nemen van het document “moties en reflecties Stuurgroep RES en College.
De heer Plegt (Dorpen Centraal) heeft vragen over de antwoorden van de stuurgroepen.
Wethouder Volmerink zegt toe ook de andere rekenmethode te onderzoeken.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 6 juli 2021 geagendeerd

8.

Kapverordening 2021 en bebouwde komgrenzen WNB-houtopstanden
Voorgesteld raadsbesluit
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en de beantwoording en verwerking
daarvan;
2. De Kapverordening 2021 vast te stellen;
3. De grenzen voor de bebouwde kom volgens de Wet Natuurbescherming, onderdeel
houtopstanden vast te stellen.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 6 juli 2021 geagendeerd.

9.

Woonvisie 2021+
Voorgesteld raadsbesluit
1. de Woonvisie 2021+ vast te stellen als nadere uitwerking van MijnOmgevingsvisie;
2. Kwaliteitskader woningbouw 2021 vast te stellen;
3. de woonvisie 2016+ en de uitvoeringsnota Woningbouw 2018 in te trekken op het moment
dat de Woonvisie 2021 inwerking treedt.
4. geen inspraak conform de Inspraakverordening te verlenen, omdat op andere dan in de
verordening voorgeschreven wijze inspraak is verleend.
De heer Weernink (CDA) informeert naar de mogelijkheid tot herinvoering van inschrijflijsten voor
bouwkavelzoekenden.
Wethouder Volmerink zegt toe hierop terug te komen.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 6 juli 2021 geagendeerd

10.

Perspectiefnota 2022 (inclusief eerste programmajournaal 2021)
Voorgesteld raadsbesluit
1. Het eerste programmajournaal 2021 vast te stellen en het voordelige saldo over het jaar
2021 ten bedrage van € 289.000 te storten in de algemene reserve.
2. De perspectiefnota 2022 vast te stellen en het college opdracht te geven de verschillende
richtingen nader uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022
waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 6 juli 2021 geagendeerd

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de web site van de
gemeente Tub bergen, in het raadsinformatiesysteem: https://b estuur.tubbergen.nl

