
 
 

Besluitenlijst van de raadscommissie,                                        
gehouden op dinsdag 5 april 2022, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen  

  

 
 
Voorzitter: 

Mevrouw W.A.M.Haverkamp-Wenker 

Commissiegriffier  

Mevrouw G.M.M. Schrejier 
 

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 E. Volmerink, wethouder 
De heer L.W. Oosterik (CDA) Mevrouw T.G.M. Vloothuis, wethouder 
De heer F.H.J. Oude Breuil (CDA)  
Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis 
(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 J.W.G. Oude Hendriksman (Keerpunt22)  

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

Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk)  
De heer H. Te Kolsté (PvdA)  
  
  
Afwezig zijn de leden:  Afwezig van het college:  

Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA) 
De heer N.J.H. Kleijssen (CDA) 
De heer H. Wessels (Lokaal Sterk)  

  

  
Plaats: Tijd:  

Raadzaal 19.30 uur 
 

  
  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2.  Opvang vluchtelingen vanuit Oekraïne 

Toelichting door F. Eekelder (Noaberkracht) 

 Mevrouw Haarman stelt de vraag of het wenselijk is om mensen thuis op te vangen. 
De heer Eekelder beantwoordt de vraag.  
 
De heer Hendriksen stelt de vraag of de gemeente ook een bemiddelende rol heeft in het contact 
tussen werkzoekende Oekraïners en het bedrijfsleven.  
De heer Eekelder beantwoordt de vraag.  
 
De heer Eidhof stelt de vraag in hoeverre er zicht is op het geld dat de Oekraïners ontvangen van 
de gemeente.  
De heer Eekelder beantwoordt de vraag.  
 



De heer Hesselink merkt op dat er in de PowerPoint staat dat de gemeente nog geen concrete 
locaties op het oog heeft, maar wel potentiele locaties. De heer Hesselink stelt de vraag of er al 
potentiele locaties bekend zijn. 
De heer Eekelder antwoord dat er in Tubbergen vier panden geschouwd zijn, waarvan er een paar 
potentieel ook een vervolg kunnen krijgen. Burgemeester Haverkamp zegt toe dat zodra  locaties 
concreet worden de raadsleden hierover te informeren 
 
Mevrouw de Boer vraagt naar aanleiding van de vraag van de heer Hesselink of de gemeente ook 
klaar is om kinderen onderwijs te geven, om taalbarrières te slechten etc. in het geval mensen 
kunnen worden opgevangen in de panden.  
De heer Eekelder beantwoordt de vraag. 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 8 maart 2022 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 

4. Mededelingen 
 

 Er zijn geen mededelingen.  
 

5. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Volmerink beantwoordt een vraag vanuit de raad of de gemeente van Gazprom af kan. 
Wethouder Volmerink geeft aan het contract op korte termijn ontbinden extra geld gaat kosten. Het 
is ook niet uitgesloten dat Russisch gas geweerd kan worden bij een nieuwe aanbesteding. Het 
contract wordt gewoon uitgediend. Alle Twentse gemeenten die in hetzelfde schuitje zitten, nemen 
ook hetzelfde besluit. Er kan wel een extra versnelling op de gemeentelijke gebouwen worden 
gedaan, zodat er minder gas nodig is.   
 
Wethouder Volmerink beantwoordt een open vraag inzake een vrij hoog percentage tweede 
woningen (7.1 procent) dat in de krant werd vermeld.. De gemeente heeft onderzoek laten doen 
met het kadaster en uiteindelijk blijkt het op 1 januari 2018 4.4 procent te zijn en op 1 januari 2022 
een verlaging naar 3,7 procent. De gemeente Tubbergen zit daarmee op de standaardnorm waar 
veel gemeenten op zitten.  
 
Wethouder Berning beantwoordt een vraag van mevrouw Haarman over testen voor toegang en 
geeft aan dat testen voor toegang niet meer nodig is, waardoor er ook geen tijdelijke testen voor 
toegang locatie nodig is in de gemeente Tubbergen.  

6. Rondvraag 
 

 De heer Te Kolsté inzake de stand van zaken van de bijdrage aan de minima in verband met de 
energiekosten en de communicatie hierover richting bewoners. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag.  
 
De heer Te Kolsté inzake de stand van zaken rondom de uitvoering van het IJslandse 
preventiemodel.  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag zegt toe een planning toe te sturen aan de raadsleden.   
 
Mevrouw Bekhuis merkt op dat er overal veel bouwactiviteiten plaatsvinden en dat veel wegen zijn 
afgesloten en vraagt of deze activiteiten beter op elkaar hadden kunnen volgen in plaats van 
tegelijkertijd.  
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag.  
 
Op een vraag van de heer Eidhof m.b.t. Weemselerveld fase 4 geeft wethouder Volmerink aan dat 
op het moment de aanbesteding is geweest de globale planning wordt gecommuniceerd 
 
Mevrouw Haarman vraagt in hoeverre OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) en het IJslands 
model hetzelfde is.  
Wethouder Berning antwoordt dat het exact hetzelfde is.  

7. Bestemmingsplan Rood voor Rood 4 locaties, Albergen, Geesteren en Vasse 
 

 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 "RVR 4 locaties, Albergen, Geesteren en Vasse" met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPRVR4ALGEVA-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.BUIBPRVR4ALGEVA-VG01 vast te stellen;  

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

4. om de Rood voor Rood ontwerpbeeldkwaliteitsplannen voor de nieuw te bouwen 
woningen, als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet, vast te stellen. 
 

Advies commissie:   

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 19 april 2022 geagendeerd.  
 

8. Budget plaatselijk extra beheer en onderhoud openbare ruimte 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

Vast te stellen de nota 09032022 Pebor gemeente Tubbergen. Plaatselijk extra beheer van 

onkruidbeheersing op verhardingen in de openbare ruimte. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 19 april 2022 
geagendeerd. 
 

9.  Sluiting 
 

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

 


