
Besluitenlijst van de raadscommissie,                                        
gehouden op dinsdag 7 juni 2022, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen  
 
 

Voorzitter: 

De heer H. Wessels 

Commissiegriffier  

Mevrouw G.M.M. Schreijer 
 

Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo (CDA) Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker, 
burgemeester 

Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA) Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 
De heer L.W. Oosterik (CDA) De heer E. Volmerink, wethouder 
De heer N.J.H. Kleijssen (CDA)  Mevrouw T.G.M. Vloothuis, wethouder 
De heer R.J.G. ter Braak (CDA)  
De heer F.H.J. Oude Breuil (CDA)  
De heer C.M. Eidhof (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer G.M.J. Groothuis 
(Gemeentebelangen/VVD) 

 

De heer G. Hendriksen (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw J.H. Vissia (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer S.W.J. Hesselink (Keerpunt22)  

De heer L.A. Bulten (Keerpunt22)  

De heer J.W.G.Oude Hendriksman (Keerpunt22)  

De heer P.F. Oude Geerdink (Keerpunt22)  

De heer A.H.B. Plegt (Lokaal Sterk)  

Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk)  

De heer N.A. van de Graaf (Lokaal Sterk)  

De heer H. te Kolsté (PvdA)   

  
 
 

 

Afwezig zijn de leden:  Afwezig van het college: 

  
  
Plaats: Tijd:  

Raadzaal 19.30 uur 
 

  
  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De agendapunten 7. Bestemmingsplan ‘Weemselerveld 
fase 4, Albergen’ en agendapunt 8. Bestemmingsplan "Geesteren, herontwikkeling locatie 
Aloysiusschool" worden behandeld na de rondvraag. Agendapunt 6. Scenario’s centrumberaad 
wordt behandeld als laatste punt vóór de sluiting.  
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 10 mei 2022 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Wethouder Berning inzake de stijgende energieprijzen binnensportaccommodaties. Het gesprek 
met de binnensportaccommodaties heeft plaatsgevonden. De wethouder heeft tijdens het gesprek 
aangegeven dat zowel het college als de raad bereid is om mee te denken om oplossingen te 
zoeken. Tijdens het gesprek is aangegeven dat men met name wil inzetten op verduurzaming. De 
gereserveerde 2x70.000,- (compensatie OZB-regeling) is naar verwachting niet voldoende om 



e.e.a. te financieren. De wethouder heeft het aanbod gedaan om samen naar oplossingen te 
zoeken n.a.v. de problemen. De wethouder komt hierop terug. 
 
Wethouder Berning vraagt aandacht voor een aantal evenementen die dit weekend plaatsvinden: 

 Special Olympics, basketbalevenement in De Vlaskoel.  

 BGT talententenevent  

 CSI. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Geen. 
 

5. Rondvraag 
 

 De heer Kleijssen vraagt of het stopzetten van de levering van Gazprom aan Gasterra gevolgen 
heeft voor de gemeente Tubbergen. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. Hij geeft aan deze maand duidelijkheid te geven over 
het verplicht opzeggen van het contract met Gazprom. 
 
Mevrouw Vissia vraagt of er in Tubbergen meer aanmeldingen zijn voor de Voedselbank en of er 
voldoende leveranciers zijn om de Voedselbank te voorzien van levensmiddelen. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Groothuis vraagt naar de stand van zaken Bp. Huyerenseweg (Rood voor Rood). 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
 
De heer te Kolsté merkt op dat er geen overeenstemming is v.w.b. de toekomst van de kerk in 
Reutum. Is het mogelijk dat het college hierin de gaat bemiddelen of de regie gaat voeren voor de 
toekomst van de kerken.  
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. De fractievoorzitters bespreken het onderwerp op een 
later moment. 
 
De heer Hesselink vraagt naar de stand van zaken van de wegen en bermen in het buitengebied 
die op sommige plekken ten koste gaan van de veiligheid. Hij vraagt naar de plannen voor het 
onderhoud, de urgentie en het budget dat het college hieraan geeft. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
  

7. Bestemmingsplan ‘Weemselerveld fase 4, 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 "Weemselerveld fase 4, Albergen" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.ALBBPWEEMSVLD4-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 NL.IMRO.0183.ALBBPWEEMSVLD4-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 "Weemselerveld fase 4" voor de nieuw te bouwen woningen, 

als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet, vast te stellen.  
 
Mevrouw Haarhuis spreekt in namens de buren Weemselerweg.  
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 21 juni 2022 geagendeerd.  
 

8. Bestemmingsplan "Geesteren, herontwikkeling locatie Aloysiusschool"  
 

 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, herontwikkeling locatie Aloysiusschool" met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.GEEBPALOYSSIUSVG01 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.GEEBPALOYSSIUS-VG01 vast te stellen;   



3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

De heer Veldhuis spreekt in bij dit agendapunt. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 juni 2022 geagendeerd. 
 

9.  Jaarstukken 2021 Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1. De jaarstukken 2021 van de gemeente Tubbergen vast te stellen. 
2. Het positieve resultaat over het jaar 2021 ten bedrage van € 2.100.000 als volgt te 

bestemmen: 

 Toe te voegen aan de reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar: € 328.000; 

 Toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen: € 719.000; 

 Toe te voegen aan de algemene reserve: € 1.053.000. 
3. Kennis te nemen van de goedkeurende controleverklaring van de accountant en de 

inhoud van het accountantsverslag bij de jaarstukken 2021. 
. 
De heer Bakhuis (strategisch financieel adviseur Noaberkracht) verzorgt een technische toelichting 
op de jaarrekening 2021. 
 
Wethouder Berning zegt toe de raadsleden nader te informeren over het IJslands model na het 
zomerreces. 
 

De heer Plegt vraagt aandacht voor een betere samenvatting in het raadsvoorstel. 
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 21 juni 2022 geagendeerd.  
 

6.  Scenario’s Centrumberaad 
 

 Wethouder Vloothuis verzorgt een korte inleiding op het onderwerp en vervolgens licht mevrouw 
Wolbers de verschillende scenario’s toe door middel van een presentatie. 
 
De heer van de Graaf geeft aan ter voorbereiding hierop een aantal vragen ingediend te hebben. 
De wethouder beantwoordt de vragen tijdens de vergadering. 
 
Wethouder Vloothuis zegt toe op een vraag van de heer Oude Geerdink de verslagen van de vijf 
informatieavonden toe te sturen. 
  

10.  Sluiting 
 

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

 


