
Besluitenlijst van de raadscommissie,                                        
gehouden op dinsdag 10 mei 2022, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen  

  

 
 
Voorzitter: 

Mevrouw W.A.M.Haverkamp-Wenker 

Commissiegriffier  

De heer F.R. Jansen 
 

Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo (CDA) Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 
De heer R.J.G. ter Braak (CDA) 
De heer N.J.H. Kleijssen (CDA)  
Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA) 

De heer E. Volmerink, wethouder 
Mevrouw T.G.M. Vloothuis, wethouder 

De heer L.W. Oosterik (CDA)  
De heer F.H.J. Oude Breuil (CDA)  
Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer C.M. Eidhof (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G. Hendriksen (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw J.H. Vissia (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer S.W.J. Hesselink (Keerpunt22)  

De heer M.J.M. Oude Avenhuis (Keerpunt22)  

De heer P.F. Oude Geerdink (Keerpunt22)  

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

De heer H. Wessels (Lokaal Sterk)  

De heer H. te Kolsté (PvdA)   
 
 

 

Afwezig zijn de leden:  Afwezig van het college: 

Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis 
(Gemeentebelangen/VVD) 
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk) 
De heer J.W.G. Oude Hendriksman (Keerpunt22) 

 

  
Plaats: Tijd:  

Raadzaal 19.30 uur 
 

  
  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 5 april 2022 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen.  
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Berning deelt mede dat er vanwege de forse toestroom van vluchtelingen landelijk is 
besloten dat het COA geforceerd statushouders mag plaatsen bij gemeenten. Bij hotel Elshuys 
heeft de gemeente Tubbergen een tijdelijke huisvesting ondergebracht waar inmiddels een aantal 
gezinnen zijn ondergebracht. Gezinnen mogen daar volgens de hotel- en accommodatieregeling 
(HAR) voor een periode van 6 maanden tijdelijk verblijven met een eventuele uitloop van nog eens 
6 maanden, in afwachting van een permanente huisvesting. Samen met de Woningstichting 
Tubbergen is de gemeente aan het kijken hoe er goede permanente huisvesting kan worden 



geboden voor deze mensen. Verder heeft de gemeente over de plaatsing van statushouders ook 
een brief verzonden aan omwonenden. Door het plaatsen van de statushouders (circa 12 
personen, dat zijn 4 gezinnen) voldoet de gemeente aan de taakstelling van 2021 en een gedeelte 
van 2022.  
 
Burgemeester Haverkamp deelt mede dat de bundel ’75 + 1 jaar vrijheid’ wordt aangeboden aan de 
raadsleden.  
 

5. Rondvraag 
 

 De heer Hendriksen vraagt wat de uitkomst is geweest van de enquête die vorig jaar is gehouden 
onder ondernemers met betrekking tot de behoefte naar nieuwbouwmogelijkheden en 
bedrijventerreinen. Aanvullend hierop vraagt de heer Hendriksen of de ondernemers kunnen 
worden meegenomen in de uitkomsten en welke acties inmiddels ondernomen zijn. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag en biedt aan om de raadsleden op een ander moment 
mee te nemen in de enquête met de uitslag.  
 
Mevrouw Vissia vraagt of de gemeente actief heeft gecommuniceerd inzake het initiatief van 
Afvalfonds Verpakkingen om te starten met een inzamelsysteem  voor scholen en bedrijven, 
waarvoor zij zich tot 18 mei a.s. kunnen aanmelden.  
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag en zegt toe dat hij de laatste stand van zaken en het 
antwoord van de scholen zal nasturen aan de raad. 
 
De heer te Kolsté merkt op dat 10 procent van de inwoners nog geen WOZ-aanslag heeft gehad en 
vraagt of deze inwoners een bericht hebben ontvangen dat zij hun WOZ-aanslag later ontvangen.  
Wethouder Vloothuis beantwoordt de vraag en verzekert dat eind mei 2022 alle WOZ-aanslagen de 
deur uit gaan.  
 
De heer te Kolsté vraagt of het waar is dat er niet genoeg bouwgrond is in Reutum.  
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag.  
 
De heer te Kolsté vraagt of er gehandhaafd wordt op de permanente bewoning van campings.  
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag.  
 
De heer Hesselink vraagt hoe tijdelijk ‘’tijdelijk’’ is als het gaat om het tijdelijk vestigen op een 
recreatieterrein.  
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag en zegt toe dat de tekst van de brief die mensen 
die zich inschrijven op recreatieterreinen ontvangen aan de raad wordt toegezonden.  
  

6. Bestemmingsplan 'Vasse, Denekamperweg 135' 
 

 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 
'Vasse, Denekamperweg 135' ’ met de identificatiecode NL.IMRO.0183.VASBPDNKMPWG135-
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.VASBPDNKMPWG135-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 24 mei 2022 geagendeerd.  
 

7. Bestemmingsplan 'Buitengebied, SvS Ossendijk 17 en Delenweg 15 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, SvS Ossendijk 17 en Delenweg 15 Geesteren’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPSVSOSSNDIJK17-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.BUIBPSVSOSSNDIJK17-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 24 mei 2022 geagendeerd. 



8.  Bestemmingsplan 'Uitbreiding zaal Kottink 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 
‘Uitbreiding zaal Kottink Geesteren’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BPGEESZAALKOTTINK-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.BPGEESZAALKOTTINK-VG01 vast te stellen; 
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. om zienswijze(n) gedeeltelijk over te nemen. 
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 24 mei 2022 geagendeerd.  
 

9.  Aanvraag van verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een paardenstal 
Delmaweg 8 Geesteren 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruiken van het perceel 
Delmaweg 8 te Geesteren ten behoeve van een productiegerichte paardenhouderij inclusief 
logiesfuncties ten dienste hiervan en voor het bouwen van een paardenstal/rijhal, paardenbak en 
stapmolen. 
2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als de definitieve verklaring 
van geen bedenkingen, indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring zijn ingediend. 
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 24 mei 2022 geagendeerd.  
 

10.  Jaarstukken 2021 Noaberkracht 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1. Kennis te nemen van de Ontwerp jaarstukken 2021 Noaberkracht. 
2. Op deze Ontwerp jaarstukken 2021 Noaberkracht geen zienswijze in te dienen 
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 24 mei 2022 
geagendeerd.  
 

11.  Begroting 2023 Noaberkracht 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht. 
2. Op deze ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen 
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 24 mei 2022 
geagendeerd.  
 

12.  Begrotingen Verbonden Partijen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1.Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2023 (inclusief de voorlopige jaarrekeningen 2021) 
van de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Twente, Stadsbank Oost Nederland, 
Veiligheidsregio Twente, Openbaar Lichaam Gezondheid (Samen Twente), Recreatieschap Twente 
en Openbaar Lichaam Crematoria Twente; 
A. om op de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Twente geen zienswijze in te dienen . 
B. aanvullend op de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Twente een extra structureel 
bedrag beschikbaar te stellen van € 130.000 om zodoende voorbereid te zijn op een mogelijke 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
C. om op de ontwerpbegroting 2023 van de Stadsbank Oost Nederland geen zienswijze in te 
dienen; 
D. om op de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Twente geen zienswijze in te dienen; 
E. om op de ontwerpbegroting 2023 van het Openbaar Lichaam Gezondheid (Samen Twente) geen 
zienswijze in te dienen 



F kennis te nemen van de ontwikkelingenbrief bij de begroting 2023 van SamenTwente 
G. geen zienswijze in te dienen op het addendum bij de begroting 2023 van SamenTwente 
H. om op de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Twente geen zienswijze in te dienen, 
I. om op de ontwerpbegroting 2023 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente geen zienswijze 
in te dienen. 
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 24 mei 2022 
geagendeerd.  
 

13.  Reglement van Orde gemeenteraad Tubbergen 2022 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

Vast te stellen het Reglement van orde gemeenteraad Tubbergen 2022, 
voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. 
 
Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 24 mei 2022 geagendeerd.  
 

14.  Sluiting 
 

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

 


