Moties gemeenteraad Tubbergen
Datum
zaaknr
Onderwerp motie
14-3-2016
40151
Binnensportaccommodatie
Tubbergen

PH
Volmerink

Stand van zaken
Uitgevoerd

Toelichting
Punt 3 (invulling Verdegaalhal) van de motie is nog niet afgehandeld. De herontwikkeling van de Verdegaalhal is in
behandeling. De motie wordt meegenomen in het college/raadsbesluit. Tijdelijke invulling van de Verdegaalhal is gevonden in
de vorm van Soccer Inside. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel waarin, samen met stakeholders uit de gemeente,
de vrijkomende locatie zo optimaal mogelijk wordt herbestemd. De gemeenteraad heeft ingestemd met gebiedsontwikkeling
doormiddel van zelfrealisatie.
Juni 2021: De coronamaatregelen zijn weer versoepeld en dat betekent dat wij eind augustus met de drietal
stakeholdergroepen in het bijzijn van een aantal raadsleden de toekomstige inuvlling van de Verdegaalhal gaan bespreken
zodat wij een gedragen plan ontwikkelen.

28-11-2016

42721

Uitstervingsgevaar bestuivende
insecten

Volmerink

Uitgevoerd

De eerst 4 punten van de motie zijn uitgevoerd. T.a.v. punt 5: Er is een aantal keren overleg geweest met de Vereniging
Natuur en Bijen en er zijn een aantal locaties besproken voor de bouw van een bijenstal. Voor de bekostiging hiervan is een
subsidie aanvraag ingediend bij de provincie. Deze is echter afgewezen.
De bedoeling was om met alle groene organisaties te komen tot een “Platform Natuurlijk Tubbergen”, echter er is besloten om
in het voor jaar 2021 een gezamenlijke natuur expo-dag te organiseren in het kader van biodiversiteit.
De raad heeft een besluit genomen over het Kwaliteitsplan Openbaar Groen, dit is opgenomen in de begroting 2021.

18-6-2018

42784

Ontwerpbegroting 2019 OLCT

Haverkamp Uitgevoerd.

Er is een gesprek geweest tussen de indiener van de motie, de portefeuillehouder en de ambtelijk adviseurs. De opmerkingen
zijn ingebracht in de vergadering van OLCT.
De motie is hiermee uitgevoerd.

15-4-2019

40087

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

v/h Bekhuis Uitgevoerd

In de raadsvergadering van 20 januari 2020 heeft de raad besloten in te stemmen met de Uitvoeringsagenda Energietransitie
Tubbergen. (waarmee gehoor is gegeven aan de motie).

17-6-2019

44855

Voortgang Soweco

Berning

Uitgevoerd

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het project heroriëntering uitvoering participatiewet voor beide gemeenten van
Noaberkracht. Daarin wordt ook de businesscase omtrent Soweco meegenomen. Er wordt gewerkt aan een alternatief
uitvoeringsvoorstel. In de interne projectgroep (NK) wordt gewerkt aan het inrichtingsplan voor beide gemeenten. Met
betrekking tot de Nieuwe Uitvoerings Organisatie (NUO) wordt in augustus d.m.v. workshops, waarbij beleid, management en
uitvoering van afdelingen sociale zaken en Soweco samen brainstormen over de gewenste vorm van samenwerking en
uitvoering de aangetrokken kwartiermaker met inzichten gevoed. De NUO is de organisatie die voor 5 gemeenten beschut
werken, terugvalfaciliteit, werkgeverstaken en wellicht detachering zal uitvoeren. Het interne inrichtingsplan wacht de uitkomst
van de workshops af om de inzichten daarvan mee te nemen. Door middel van deze workshops geven we uitvoering aan de
wens van de raad om de kennis en expertise van de uitvoeringsorganisaties (sociale zaken en Soweco) te betrekken bij de
planvorming.

17-6-2019

44856

Biodiversiteit

Volmerink

Uitgevoerd

Op basis van het in 2018 vastgestelde Biodiversiteitsplan Tubbergen, wordt in beeld gebracht welke maatregelen reeds zijn
uitgevoerd en wat uitgevoerd gaat worden.
Hierover is in februari een voorstel naar de raad gebracht. Op basis van het in 2018 vastgestelde Biodiversiteitsplan
Tubbergen, wordt in beeld gebracht welke maatregelen reeds zijn uitgevoerd en wat uitgevoerd gaat worden. De raad heeft op
10 februari 2020 ingestemd met het Uitvoeringsplan Biodiversiteit. De motie is hiermee uitgevoerd.

17-6-2019

44848

Uitspraken inzake PAS

Volmerink

Uitgevoerd.

8-7-2019

46261

Eikenprocessierups

Volmerink

Uitgevoerd

23-9-2019

51028

Begrotingsevenwicht

v/h Bekhuis Uitgevoerd.

De motie is mondeling afgedaan door wethouder Volmerink in de raadsvergadering van 23 september 2019.

Aan nieuw beleid wordt vormgegeven naar aanleiding van landelijke richtlijnen en in relatie met de nieuwe nota Biodiversiteit.
De raad heeft op 10 februari 2020 ingestemd met het Uitvoeringsplan Biodiversiteit. De motie is hiermee uitgevoerd.

Er is een brief gestuurd aan de voorzitter van de tweede kamer met als verzoek de motie (als bijlage toegevoegd) onder de
aandacht te brengen van de regering en de fracties in de tweede kamer.

11-11-2019

54422

Subsidiëring Maatschappelijk
vastgoed

v/h Bekhuis Uitgevoerd

Concrete aanpak wordt bepaald en in een later stadium teruggekoppeld. Contact met VNG heeft plaatsgevonden, gevraagd
om urgentie. Mogelijkheden om gesprek aan te gaan met verenigingen om de sport bereikbaar te houden worden verkend
(relatie met sportakkoord). Daarnaast is de exploitatie van maatschappelijk vastgoed onderdeel van het gesprek in de kernen
(verschillende processen zijn gaande).
Juni 2021: In de begroting 2021 is invulling gegeven aan de motie "subsidiering van maatschappelijke organisaties (OZB)"
door de naamstelling aan te passen naar toekomstbestendige maatschappelijke instellingen en daarmee de reikwijdte te
verbreden. Subsidiëring van maatschappelijk vastgoed is in ruimere zin opgevat als ondersteuning van verenigingen en
stichtingen waar vrijwilligers actief zijn. Er wordt gewerkt aan een handreiking maatschappelijk vastgoed, waar verschillende
stimuleringsregelingen onderdeel van zijn. In de P&C cyclus, onder de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven maatschappelijk vastgoed", wordt de voortgang bijhouden.
Tijdens de bijzondere ledenvergadering (BLV) van de VNG op 29 november 2019 is steeds in lijn met de motie gestemd over
voorstellen en moties. De VNG heeft er actief aandacht voor dat gemeenten gecompenseerd moeten worden voor de extra
taken die zij erbij hebben gekregen. De VNG pleegt ook actief inzet hierop in hun contacten en lobby bij de landelijke overheid.
Zo heeft de voorzitter van de VNG, J. van Zanen, tijdens de BLV ook expliciet benoemd dat nieuwe taken voor de gemeenten
alleen door gemeenten kunnen worden uitgevoerd als er ook nieuw geld tegenover staat. De strekking van de motie zal ook bij
toekomstige VNG-vergaderingen gevolgd worden. Wij zullen het standpunt blijven uitdragen om als gemeenten geen nieuwe
taken erbij te krijgen zonder dat daar nieuw geld tegenover staat.

11-11-2019

54425

Overdraging taken van rijk naar
gemeenten

Haverkamp Uitgevoerd

11-11-2019

54426

Innovatiehub 2.0

Berning/
Uitgevoerd
v/h Bekhuis

Maandag 2 december heeft wethouder Bekhuis mondeling het volgende aan de commissie/raad gemeld:
- dat er inmiddels over de hub gesproken is met ondernemersvereniging MANS en BGT. Ook wordt de hub in onze nieuwsbrief
nogmaals onder aandacht van de ondernemers.
- Maar dat het een eigen keuze van ondernemers is of dit voor hen van waarde is. Als er ondernemers zijn die dit waardevol
vinden dan zijn wij als gemeente zeker bereid hier aan mee te werken.
- In dat geval zal in samenwerking met Saxion en ROC gekeken worden naar de opzet van een hub

11-11-2019

54428

Starterswoningen

Volmerink

Uitgevoerd

Middels het raadsbesluit van 29 juni 2020 (In te stemmen met het voorstel om in de dit jaar vast te stellen nieuwe Woonvisie
alsmede in de tweejaarlijkse actualisatie van de Uitvoeringsnota en het bijbehorende Kwaliteitshandvest, nadrukkelijk aandacht
te besteden aan de doelgroep starters en derhalve ook aan de starters met beperkt(er) budget.) Hiermee is uitvoering gegeven
aan de motie.

11-11-2019

54429

Voorzieningen in het Sociaal
Domein

Berning

Uitgevoerd

De oproep in de motie naar meer grip op de verstrekkingen van de voorzieningen, is toegevoegd aan het uitvoeringsplan.
Binnen het uitvoeringsplan zijn twee projecten gericht op meer grip krijgen op de verwijzingen naar maatwerkvoorzieningen,
namelijk coördinator externe verwijzingen en daaraan toegevoegd is project interne verwijzingen (zie begroting 2021).
De behaalde effecten en nog te realiseren effecten worden weergegeven in de programmajournaals. Tevens vindt 1 keer per
jaar een themabijeenkomst plaats waarin samen met de raad wordt besproken wat de stand van zaken is van het
uitvoeringsplan.

16-12-2019

59016

Ontmanteling NAM-locaties

Volmerink

Uitgevoerd.

16-12-2019

59021

Aanpak stikstofproblematiek

Volmerink

Uitgevoerd.

In behandeling

61966

Gemeentelijke exploitatie
windmolens

Volmerink

20-1-2020
10-02-20

65626

Kwaliteitsplan Openbaar Groen

Volmerink

Uitgevoerd

De sanering en ontmanteling van NAM locaties binnen de gemeente Tubbergen heeft de continue aandacht. Er is regelmatig
contact met het ministerie van EZK, NAM en provincie.
Op 11 oktober 2019 is er door het college middels een brief aan GS gevraagd aan te geven wanneer en op welke wijze
nieuwe vergunningen/ontheffingen grond van de Wet Natuurbescherming voor dergelijke werkzaamheden weer zullen worden
verleend, en dit dan ook zo snel mogelijk in werking te stellen. (zaak 50832). Destijds kwamen er vragen vanuit Staten, de
dorpsraad Vasse, CDA en de gemeente. De eerste drie zijn allemaal beantwoord, maar alleen de brief van de gemeente is
onbedoeld blijven liggen. De brief is beantwoord op 3 feruari 2020(zaak 62932).
Op 12 december 2019 heeft de provincie een informatie-avond inzake de bodemsanering van TUB-7 georganiseerd waarbij
ook NAM, SodM, Dorpsraad Vasse, en gemeente Tubbergen(wethouder Volmerink) aanwezig waren. Doel van de avond was
om vooral de omgeving te informeren over geplande sanering en ontmanteling en welke instantie waarvoor verantwoordelijk is.
Stand van zaken sanering TUB-7
De eerste fasen van de sanering zijn uitgevoerd, nl het afbakenen van het terrein en het kappen van de bomen. Het afgraven
kan nog niet starten totdat de vergunning Wet natuurbescherming is afgegeven vanwege kamsalamander en levendbarende
hagedis. De problematiek hieromtrent is bekend (PAS). De provincie heeft begin december 2019 aan NAM gevraagd een
passende beoordeling aan te leveren. NAM heeft aangegeven deze begin 2020 aan te leveren. De provincie heeft aangegeven
dat pas bij stikstofruimte kan ruimte worden geven voor dit project.
Ontmanteling NAM locaties
Door NAM is aangegeven dat twee locaties (TUB-4 en TUB-8) in het Springendal binnen 5 jaar ontmanteld en gesaneerd
(geabondonneerd) zullen worden. Op dit moment is waterinjectie in TUB-7 onmogelijk omdat er geen verbinding is met de
hoofdleiding naar Rossum Weerselo. Bovendien is de put buiten werking door een plug die diep in de put is geplaatst.
Ontmanteling van TUB-7 hangt samen met de zoektocht van NAM naar aanvullende injectiecapaciteit in de regio
Schoonebeek. Als daar geen injectiecapaciteit wordt gevonden, dan is een mogelijk scenario dat de injectie via TUB-7 weer
nodig is.
De portefeuillehouder zal in de raadscommissie van 2 maart 2020 bovenstaande mondeling aangeven.

Op 20 januari zijn de brieven, met de oproep om niet tot gedwongen opkoop over te gaan, naar de VNG en de provincie
verstuurd.
De verantwoordelijk wethouder is tevens continu in gesprek met de provincie en VNG over de problematiek en neemt hierbij
ook oplossingsrichtingen mee die een relatie hebben met Mineral Valley Twente en gebiedsaanpakken.
De motie is doorgestuurd naar de Tweede kamer, Samen Werkt Beter, de provinciale staten en de Overijsselse gemeenten.
N.a.v. de motie is een persbericht in Tubantia geplaatst.
Er is in Noordoost Twente verband een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor oprichting van een
gemeentelijk/regionaal energiebedrijf, de uitkomsten worden rond de zomer 2021 verwacht.
De oproep van de raad in de motie van 10 februari 2020 om "indien het overwaaien van zaden van ongewenste onkruiden uit
de hoger gelegen
slootzones tot overlast in groten getale voor aangrenzende grondeigenaren leidt, kan ter plaatse alsnog gemaaid worden",
wordt meegenomen
in het reguliere onderhoudsprogramma van de openbare ruimte uitgevoerd door Noaberkracht.

20-04-20

73933

Budget invoering nieuwe
omgevingswet

Volmerink

Uitgevoerd

De inwerktreding van de omgevingswet is opgeschoven naar 1 januari 2022 onder meer omdat de standaarden voor de ICT en
daarmee de benodigde software niet op tijd klaar zijn. Dit zorgt voor vertraging in ons project Omgevingswet. Hierdoor kunnen
de structurele effecten op de organisatie, de werkprocessen, de leges en dus de financiële kosten pas medio 2021 in beeld
gebracht worden. Na de zomer van 2021 wordt een implementatieplan voor de periode 2022-2029 opgeleverd waarin er ook
advies gegeven wordt over de structurele effecten van de inwerkingtreding van de omgevingswet.
Inmiddels maken meer gemeenten zich zorgen over de stijgende implementatiekosten en de structurele effecten op de
gemeentebegroting. De interbestuurlijke werkgroep Financiën Omgevingswet geeft dit ook aan. De verwachting is dat een
groep van zo'n 40 gemeenten bij de ALV van de VNG een motie gaan indienen die de VNG oproept een half jaar voor
inwerkingtreding van de wet alle gemeenten te raadplegen over de financiële consequenties van de gehele stelselherziening.
Ook willen ze de bevestiging van de randvoorwaarde dat invoering van de wet de komende tien jaar voor gemeenten
budgetneutraal zal verlopen. Daarbij doen ze een beroep op het rijk om extra middelen ter beschikking te stellen.
Het college stelt voor om de motie als uitgevoerd te beschouwen. Punt 1 bij het Rijk en VNG aan dringen op compensatie en
punt 2 de andere Twentse gemeenten benaderen worden via de motie bij de ALV opgepakt. Het derde punt namelijk als
financiële consequenties in beeld zijn reacties aan gemeenteraad voorleggen wordt meegenomen in het deelproject
vergunningen en komt in de tweede helft van 2021 weer op de Raadsagenda.

20-04-20

73932

Actieve grondpolitiek starters
en levensbestendige woningen

Volmerink

Uitgevoerd

Aan de motie is uitvoering gegeven middels raadsbrief 49 d.d. 30 september 2020.

29-06-20

119043

Rood voor Rood
(Publieke deelnemers)

Volmerink

Uitgevoerd

De motie is uitgevoerd. Er is een extern advies ingewonnen en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De raad heeft op 1711-2020 ingestemd met het raadsvoorstel.

01-09-20

144158

Herverdeling gemeentefonds

v/h Bekhuis Uitgevoerd

Er is uitvoering gegeven aan de motie: Er zijn brieven verstuurd aan de provincie Overijssel en aan de fracties in de Tweede Kamer. Dit is toe

10-11-20

160804

Inkoopmodel zorgaanbieders

Berning

Uitgevoerd

De motie is uitgevoerd. Hierover is de raad geïnformeerd middels raadsbrief nr. 10.

10-11-20

160809

Hemelwater

Volmerink

Uitgevoerd

In maart 2021 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.

17-11-20

160265

Oplossingen PAS

Volmernk

Uitgevoerd

Deze motie is aan de Overijsselse gemeenten, Provinciale Staten van Overijssel en het Rijk gestuurd.

15-12-20

168899

RES 1.0

Volmerink

in behandeling

De motie is in behandeling.

20-04-21

238103

Alternatieven voor windturbines

Volmerink

Uitgevoerd

De motie is met een raadsbrief beantwoord en ligt bij de besluitvorming voor in de raadsvergadering van 6 juli.

20-04-21

238105

Rekenmodel RES Twente 1.0

Volmerink

Uitgevoerd

De motie is met een raadsbrief beantwoord en ligt bij de besluitvorming voor in de raadsvergadering van 6 juli.

20-04-21

238107

Invulling ambitie RES Twente 1.0

Volmerink

Uitgevoerd

De motie is met een raadsbrief beantwoord en ligt bij de besluitvorming voor in de raadsvergadering van 6 juli.

20-04-21

238109

in behandeling

De raad ontvangt een voorstel na de zomer 2021.

20-04-21

238110

RES 2.0 - gemeentelijk
Volmerink
energiebedrijf
Communicatie en participatie RES Twente
Volmerink
1.0

Uitgevoerd

De motie is met een raadsbrief beantwoord en ligt bij de besluitvorming voor in de raadsvergadering van 6 juli.

20-04-21

238111

Uitstel windbeleid

Volmerink

Uitgevoerd

De motie is met een raadsbrief beantwoord en ligt bij de besluitvorming voor in de raadsvergadering van 6 juli.

26-04-21

238090

Liquidatieplan Soweco groep

Berning

Uitgevoerd

Er wordt gewerkt aan de kwartaalrapportage voortgang liquidatieplan over het 2e kwartaal 2021. Dit wordt ter informatie aan
de raad aangeboden. Gedurende de liquidatie van Soweco wordt vervolgens elk kwartaal een voortgangsrapportage ter kennis
gebracht van de raad.

