
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 8 maart 2022, 19.30 uur 
Raadszaal 

Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

Commissiegriffier: 

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

Mevrouw C. Luttikhuis (CDA) Mevrouw J. Haverkamp, burgemeester 
De heer A. Oude Vrielink (CDA) Mevrouw H. Berning, wethouder 
De heer J. Oude Vrielink (CDA) De heer E. Volmerink, wethouder 
De heer L. Stamsnieder (CDA) Mevrouw T. Vloothuis, wethouder 
Mevrouw K. Reinerink (CDA)  

De heer L. Oosterik (CDA)  

De heer T. Eidhof (CDA)  

De heer T. Oude Steenhof (CDA)  

De heer G. Weersink (CDA)  

Mevrouw N. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer H. Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw U. Bekhuis (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer M. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer J. Harmelink (PvdA)  

Mevrouw L. Ritzen (PvdA)  

De heer A. Plegt (Lokaal Sterk)  

  

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

Burgemeester Haverkamp vraagt om agendapunt 8F. Wijzigen Algemene Plaatselijke verordening 
2021 (1e wijziging) van de agenda te halen. De raadscommissie stemt hiermee in.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:  
 

2 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 1 februari 2022 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Geen mededelingen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Burgemeester Haverkamp inzake het jeugdlintje en hulp aan Oekraïne. 
Wethouder Volmerink inzake het contract met Gazprom. Hij zegt toe de raadsleden op de hoogte te 
houden m.b.t. het ontbinden van het contract met Gazprom 
 
Wethouder Berning inzake Schouwen MKB’s op vrijdag 11 maart a.s., de vraag van de fractie PvdA 
over armoede en de tijdelijke vaccinatielocatie in Tubbergen. 
Mevrouw Haarman vraagt naar de mogelijkheid van een tijdelijke testlocatie in Tubbergen. 
Wethouder Berning zegt toe deze vraag mee te nemen naar de GGD 
 

5. Rondvraag 
 

 De heer A. Oude Vrielink inzake verkeersveiligheid door overhangend hout. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag en geeft aan deze zorgen mee te nemen in het 
overdrachtsdocument. 
 
De heer Groothuis inzake stand van zaken Bp. De Huyer. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
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Mevrouw Bekhuis inzake het verloop van het carnaval vorige week en hoe om te gaan met de 
komende evenementen. 
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag. 
 
Mevrouw Haarman inzake de grote belangstelling voor kavels in Fleringen en andere dorpen. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
 
De heer Plegt inzake de raadsbrief Soweco. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
   

6. Bestemmingsplan ‘’Geesteren, Denekamperweg 2’’ 
 

 De heer Stamsnieder neemt niet deel aan de beraadslaging. 
 
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 ‘Geesteren, Denekamperweg 2’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.GEEBPDENEKAMPERWG2-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.GEEBPDENEKAMPERWG2-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 15 maart 2022 geagendeerd. 
 

7.  Bestemmingsplan 'Buitengebied, Ossendijk 9-9a Geesteren' 
 

 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 'Buitengebied, Ossendijk 9-9a Geesteren' met de identificatiecode code 
NL.IMRO.0183.BUIBPOSSENDIJK9-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
gewijzigd vast te stellen; 

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond 
met identificatiecode code NL.IMRO.0183.BUIBPOSSENDIJK9-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 15 maart 2022 geagendeerd. 
 

8. Implementatie Omgevingswet 
  

 A. Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. In te stemmen met het plan van aanpak werken met de omgevingswet 
2. Voor de incidentele kosten uit dit plan een krediet beschikbaar te stellen van € 590.000 en 

dit bedrag te dekken uit de reserve incidenteel beschikbare middelen 
3. De structurele kosten voorlopig in te schatten op € 50.000 en deze kosten te betrekken bij 

de komende P&C documenten 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 maart 2022 geagendeerd. 
 
 
B. Bindend advies Omgevingswet. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

Het bindend adviesrecht gemeenteraad vast te stellen conform de bijlage bij dit besluit. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 maart 2022 geagendeerd 
. 
C. Delegatiebesluit Omgevingswet. 
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Voorgesteld raadsbesluit: 

Het 'Delegatiebesluit Omgevingswet' vast te stellen. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 maart 2022 geagendeerd. 
 
 
D. Kostenverhaal onder de Omgevingswet. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

Het 'programma kostenverhaal' vast te stellen als onderdeel van MijnOmgevingsvisie. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 maart 2022 geagendeerd. 
 
 
E. Procedureverordening nadeelcompensatie Tubbergen 2022. 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

De Procedureverordening nadeelcompensatie Tubbergen 2022 vast te stellen. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 maart 2022 geagendeerd. 
 

9. Uitwerking regionale samenwerking Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang  
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. De Visie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Almelo vast te stellen. 
2. Het college van B&W toestemming te verlenen om, conform artikel 1 lid 2 van de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen, de Centrumgemeenteregeling Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang regio Almelo 2022-2026 aan te gaan; 

3. Kennis te nemen van de Dienstverleningsovereenkomst bij de Centrum-gemeenteregeling 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Almelo 2022-2026 en van het 
Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg Twente 2022  

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 maart 2022 geagendeerd. 
 

10. Eerste wijziging Verordening OZB 2022- Gemeente Tubbergen  
 

 Voorgesteld raadsbesluit:  

vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van 
onroerendezaakbelastingen 2022. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 maart 2022 geagendeerd. 
 

11. Sluiting 
 

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

 


