
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 7 december 2021, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen 

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 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 Vloothuis, wethouder 
Mevrouw K. Reinerink (CDA)  

De heer W. Weerink (CDA)  

De heer A. Oude Vrielink (CDA)  

De heer G. Weersink (CDA)  

De heer T. Eidhof (CDA) (agendapunt 6)  

De heer M. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw U. Bekhuis (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw N. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw Ritzen (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 ongewijzigd vastgesteld. 
 

2 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 12 oktober 2021 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 

3 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 2 november 2021 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 
 

 De heer J. Oude Vrielink kondigt een motie aan voor de eerstvolgende raadsvergadering met als 
onderwerp voorrang eigen inwoners bij woningbouw Tubbergen. 
 
Mevrouw Reinerink kondigt een motie aan voor de eerstvolgende raadsvergadering met als 
onderwerp preventief borstonderzoek. 
 

5. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Berning beantwoordt de vraag van de heer Stamsnieder inzake het terugvorderen van 
de WMO-bijdrage indien ontvanger een verzekeringsuitkering ontvangt. 
Er wordt een proces voor ingericht en op het moment de kosten verhaald kunnen worden gaat de 
gemeente dit middels de advocaat doen. 
 

6. Rondvraag 
 

 Mevrouw Haarman inzake het gezamenlijk deelnemen met de gemeente Dinkelland aan het project 
IJslands model en de motie die is ingediend in de gemeente Dinkelland. 
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Kolk inzake het gratis beschikbaar stellen van zelftesten voor minima.  



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de 
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

Wethouder Berning zegt toe dat op het moment landelijk e.e.a. is geregeld de gemeente 
Tubbergen hiervan z.s.m. gebruik gaat maken. 
 
Mevrouw Reinerink vraagt naar aanleiding van een artikel in de krant of er al afspraken zijn 
gemaakt voor het carbidschieten dit jaar. 
Burgemeester Hermans geeft aan dat het onderwerp volgende week wordt besproken in de 
vergadering van de veiligheidsregio en ze zegt toe daarna nadere informatie toe te sturen aan de 
raadsleden. 
 
De heer Weerink roept iedereen op om de thema-sessie RES Twente kernenergie en waterstof van 
17 november te bekijken en vraagt het college om inwoners daarop te attenderen door de link te 
plaatsen op de website. 
Wethouder Volmerink zegt toe te bekijken of de informatie gedeeld kan worden op de website. 
Burgemeester Hermans geeft aan dat de politieke partijen zelf ook actief de link kunnen 
verspreiden. 
 
De heer Eidhof inzake de raadsbrief en het persbericht Vloedbeltverbinding. 
Wethouder Volmerink zegt toe de besluitvorming van het college Tubbergen bij Provinciale Staten 
onder de aandacht te brengen. 
 
De heer Oude Steenhof inzake het de plannen van de windturbines in Duitsland en de contacten 
met Uelsen in deze. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
 

7. Bestemmingsplan Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen  
 

 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, Vasserdijk 67 Langeveen" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPVASSERDIJK67-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.BUIBPVASSERDIJK67-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 21 december 2021 
geagendeerd 
 

8. Bestemmingsplan Buitengebied, Oldenzaalseweg 129 Fleringen  
 

 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, Oldenzaalseweg 129 Fleringen’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPOLDENZW129-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.BUIBPOLDENZW129-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 Rood voor Rood beeldkwaliteitsplan als bedoeld als welstandsnota ingevolge 

artikel 12a Woningwet vast te stellen voor de compensatiewoning aan de Oldenzaalseweg 
129 Fleringen.  

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2021 
geagendeerd 
 

9. Bestemmingsplan Buitengebied, Leningsbeekweg 2a  
 

 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 ‘Buitengebied, Leningsbeekweg 2a’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPLENINGSBWG2A-VG01 met de bijbehorende bijlagen en 
bestanden gewijzigd 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.BUIBPLENINGSBWG2A-VG01 vast te stellen; 

3. 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 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

10. Bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong - Looleeweg ong. 
 

 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 "Buitengebied, Hagweg ong - Looleeweg ong" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPHAGWGLOLWG-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPHAGWGLOLWG-VG01 vast te stellen; 

3. 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 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

11. Bestemmingsplan Scholt 3 
 

 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 'Scholt 3' met de identificatiecode NL.IMRO.0183.FLEBPSCHOLT3-
VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.FLEBPSCHOLT3-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 Scholt 3, Fleringen" als bedoeld als welstandsnota ingevolge 

artikel 12a Woningwet vast te stellen. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

12. Instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Een grondcomplex Dannenkamp 5 in te stellen en de bijbehorende grondexploitatie vast 
te stellen; 

2. Een grondcomplex Weemselerveld fase 4 in te stellen en de bijbehorende grondexploitatie 
vast te stellen.  

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

13. Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

1. Vast te stellen de voorliggende 'inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels 
gemeente Tubbergen'; 

2. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet; incidenteel EUR. 
20.000,- en structureel EUR. 7.000,-, om de internetkassa in het zaaksysteem te 
implementeren.  

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

14. Actualisatie van de grondprijzen voor het kalenderjaar 2022 
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 Voorgesteld raadsbesluit  

Vast te stellen de grondprijzen voor het kalenderjaar 2022. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

15. Vaststelling diverse belastingverordeningen voor 2022 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

vast te stellen de navolgende verordeningen: 
1. Verordening afvalstoffenheffing 2022; 
2. Verordening riool- en waterzorgheffing 2022; 
3. Verordening toeristenbelasting 2022; 
4. Verordening forensenbelasting 2022; 
5. Verordening onroerende-zaakbelasting 2022. 

 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

16. Legesverordening 2022 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

de Legesverordening 2022 vast te stellen. 
 
De heer Plegt vraagt om volgend jaar de stukken in andere vorm te ontvangen i.v.m. de 
(on)leesbaarheid op de Ipad 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

17. Septembercirculaire gemeentefonds 2021 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1. Het resultaat voor de jaarschijf 2021 te wijzigen in de begroting 2021 en 
2. de resultaten voor de jaarschijven 2022 tot en met 2025 te betrekken bij het 

overdrachtsdocument/perspectiefnota 2023. 
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

18. Opdracht brede verkenning samenwerking Oldenzaal  
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 

In te stemmen met de opdracht zoals deze door het Bestuur van Noaberkracht is geformuleerd 
voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden met gemeente Oldenzaal.  
 
Advies commissie:  

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2021 
geagendeerd. 
 

19. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Tubbergen 
 

 Vervallen. 
 

20. Sluiting 
 

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

 


