
 

 

 

 
 

Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 11 januari 2021, 19.30 uur. 
Digitaal via Zoom 

Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

Griffier: 

Mevrouw G.M.M. Schreijer 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw C. Luttikhuis (CDA) Mevrouw J. Hermans, burgemeester 
De heer H. Stevelink (CDA) Mevrouw H. Berning, wethouder 
De heer J. Oude Vrielink (CDA) De heer E. Volmerink, wethouder 
De heer T. Oude Steenhof (CDA) Mevrouw T. Vloothuis, wethouder 
Mevrouw K. Reinerink (CDA)  

De heer W. Weerink (CDA)  

De heer L. Oosterik (CDA)  

De heer A. Oude Vrielink (CDA)  

De heer L. Stamsnieder (CDA)  

De heer G. Weersink (CDA)  

De heer J. Oude Geerdink (CDA)   

De heer T. Eidhof (CDA)  

De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw U. Bekhuis (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer M. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer J. Harmelink (PvdA)  

De heer H. Kolk (PvdA)  

De heer A. Plegt (Lokaal Sterk)  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
 

2 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 7 december 2021 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Geen mededelingen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester Hermans inzake de brief van de fractie GB/VVD waarin aandacht wordt gevraagd 
voor bedrijven en ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis. Het college is net als de 
raadsfractie en de raad in zijn algemeenheid getroffen door de pijn en de moeite die de 
ondernemers en sportorganisaties op dit moment hebben. In verschillende gemeenten wordt 
hiervoor aandacht gevraagd. Vanuit de VNG is bericht ontvangen dat tijdens de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van de VNG wordt aangestuurd op een resolutie van de ALV waarin de 
zorgen worden verwoord over de ondernemers en waarin een beroep wordt gedaan op het Kabinet 
om te kijken naar een tegemoetkoming mochten ze niet versneld open kunnen. Het voorstel van 
het college is om m.b.t. de brief van de fractie GB/VVD te wachten op het signaal van de ALV 
richting het Kabinet en wat er vervolgens met het signaal gedaan wordt. Binnenkort ontvangen de 
raadsleden een raadsbrief over de verdere ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis. 
 

5. Rondvraag 
 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

6. Centrumberaad toelichting op verslagen, terugkoppeling uit de dorpen 
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 Wethouder Vloothuis verzorgt een toelichting op de verslagen en de terugkoppeling uit de dorpen. 
De sheets zijn als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd. 
 
Vanuit de fracties worden diverse vragen gesteld die worden beantwoord door de wethouder. 
 
Tijdens de raadsvergadering van 15 februari wordt een voorstel visie op hoofdlijnen centrum 
Tubbergen voorgelegd ter besluitvorming.   
 

7.  Bestemmingsplan Ootmarsumseweg 161 en Kemnaweg 15, Albergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

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 ‘Ootmarsumseweg 161 en Kemnaweg 15, Albergen’ met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPOOTM161KEMN15-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.BUIBPOOTM161KEMN15-VG01 vast te stellen; 

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

stellen; 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 
geagendeerd. 
 

8. Vaststellen beleid Buitengebied met kwaliteit 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. De beleidsregel "Buitengebied met kwaliteit" vast te stellen; 
2. In te stemmen met de behandeling van de inspraakreacties; 
3. De op 15 december 2014 vastgestelde beleidsregel "Rood voor Rood met gesloten beurs 

2014" in te trekken; 
4. De op 7 oktober 2013 vastgestelde beleidsregel "Kwaliteitsimpuls groene omgeving" in te 

trekken; 
5. De op 9 juli 2018 vastgestelde beleidsregel "Schuur voor schuur gemeente Tubbergen 

2018, eerste herziening" in te trekken; 
6. De op 6 juni 2011 vastgestelde beleidsregel "VAB+ beleid 2011" in te trekken. 
7. De op 16 december 2013 vastgestelde beleidsregel "Beleidsnota plattelandswoning" in te 

trekken; 
8. De op 19 september 2011 vastgestelde beleidsregel "Gemeentelijk beleid ten aanzien van 

de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in de gemeente Tubbergen 2011" in te trekken. 
 
De heer Hesselink is aanwezig en maakt gebruik van het spreekrecht bij dit agendapunt. 
 
De heren Prins en Weustink van Noaberkracht zijn aanwezig voor de ambtelijke ondersteuning. 
 
De heer Groothuis vraagt om een was-wordt overzicht t.a.v. het bestaande beleid. 
Wethouder Volmerink zegt toe deze toe te sturen. 
 
Op een vraag van de Harmelink inzake verheldering over de zaak m.b.t. het landgoed zegt 
wethouder Volmerink toe een chronologisch tijdspad te delen met de raadsleden. 
 
De vragen van de heer Stevelink worden schriftelijk beantwoord vóór de raadsvergadering van 25 
januari 2022. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 
geagendeerd 
 

9. Bestemmingsplan Bestemmingsplan De Wirnte 2, Langeveen 
 

 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 'De Wirnte 2 Langeveen' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.LANBPWIRNTE2-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd vast te stellen; 
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2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.LANBPDEWIRNTE2-VG01 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. het beeldkwaliteitsplan "De Wirnte 2, Langeveen" als bedoeld als welstandsnota 
ingevolge artikel 12a Woningwet vast te stellen. 

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 
geagendeerd. 
 

10. Aanvraag voorziening nieuwbouw Aloysiusschool Geesteren 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Op grond van artikel 11 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Gemeente Tubbergen 2017 een krediet van €4.897.663 beschikbaar te stellen voor de 
nieuwbouw van de Aloysiusschool te Geesteren. 

2. Een grondcomplex Plan Aloysius Kampboer (acht levensloopbestendige woningen) in te 
stellen en de bijbehorende grondexploitatie vast te stellen. 

3. Een krediet van €1.507.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van variant 1: 
herontwikkeling van de school op de huidige plek met een klein deel woningbouw. 

4. Het tekort op de grondexploitatie van €232.000 te dekken uit het onder punt 3 beschikbaar 
gestelde krediet. 

5. Voor €1.167.000 van het krediet als dekking een beroep doen op de reserve 
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (voormalige "reserve Mijn Dorp"). 

6. De resterende €340.000 van genoemd krediet definitief als dekking aan te wenden uit 
"Programmagelden Maatschappelijk Vastgoed". 

 

De heer Kolk vraagt of er met de bouw rekening is gehouden met de aspecten van duurzaamheid 
en ventilatie. 
Wethouder Berning zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden vóór de raadsvergadering van 
25 januari 2022. 
 
De heer Plegt stelt een vraag over het slopen van de school en de boekwaarde. 
Wethouder Berning zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden vóór de raadsvergadering van 25 
januari 2022. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 
geagendeerd. 
 

11. Rekenkamerrapport Onderzoek Jeugdhulp Twente 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

 
1. Kennis te nemen van het Rekenkamerrapport “Onderzoek Jeugdhulp Twente” en de 

daarin vastgelegde bevindingen, conclusies en aanbevelingen;  
2. De conclusies en aanbevelingen in het rapport te onderschrijven;  
3. Het college opdracht te geven:  

a. uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport;  
b. een plan van aanpak ‘grip op jeugdzorg’ op te stellen. Waarbij rekening wordt 

gehouden met de al lopende interventies uit het Maatschappelijk Akkoord 
Tubbergen;  

c. het plan van aanpak, inclusief financiële paragraaf, in het 2e kwartaal 2022 voor 
te leggen aan de raad.  

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 
geagendeerd. 
 

12. Regiovisie Jeugdhulp Twente 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. In te stemmen met de regiovisie Jeugdhulp Twente 
2. Het college de opdracht te geven om met de andere Twentse gemeenten en relevante 

betrokkenen te komen tot een regionale samenwerkingsagenda op basis van deze visie. 
3. Het college op te dragen om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de 

besluitvorming in de overige Twentse gemeenten en indien de besluitvorming bij de 
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overige Twentse gemeenten daar aanleiding toe geeft bij de gemeenteraad terug te 
komen, indien nodig met een daartoe passend voorstel 

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 
geagendeerd. 
 

13. Faciliteren Twenteraad en samenwerking Twentse gemeenteraden 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Als deelnemer toe te treden tot de bestuursovereenkomst gastheerschap Twenteraad en 
daarmee overeenkomstig het bepaalde in de bestuursovereenkomst, het gastheerschap 
voor de Twenteraad, het presidium van de Twenteraad en het Twentse griffiersoverleg 
voor de raadsperiode 2022-2026 op te dragen aan de gemeente Rijssen-Holten; 

2. Ingaande 2022 het jaarlijks benodigde budget van € 0,08 per inwoner voor de 
raadsperiode 2022-2026 beschikbaar te stellen en in de begroting op te nemen. 

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 
geagendeerd. 
 

14. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Tubbergen 2022, 
vast te stellen; 

2. de Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Tubbergen in te trekken 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 
geagendeerd. 
 

15. Ontwerp provinciaal inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

Geen zienswijzen in te dienen tegen het provinciaal inpassingsplan (PIP) 'Springendal en Dal van 
de Mosbeek'. 
 

Voor de beantwoording van vragen is de heer Hoeve, projectleider vanuit het provinciale 
projectteam aanwezig. Voor de ambtelijke ondersteuning is aanwezig de heer Nolten van 
Noaberkracht.  
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 januari 2022 
geagendeerd. 
 

16. Sluiting 
 

 De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

 


