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Openbare vergaderingen 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 10 november 
2014 om 19.00 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken voor de raadsvergadering liggen voor 
iedereen ter inzage bij  het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het is mogelijk dat er 
onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. 
De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder be-
stuurlijke informatie. Het is niet mogelijk voor het publiek om in een raadsvergadering het 
woord te voeren. 
Agenda  
1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Mededelingen. 
4. Vaststellen van de Programmabegroting 2015. 
5. Rondvraag. 
6. Sluiting. 

Actualiteiten 

Collectes en inzamelingen 
Waar? Betreft: Wanneer? 

hele gemeente NSGK 9 t/m 15 november 2014 
hele gemeente MS Fonds 16 t/m 22 november 2014 
hele gemeente Leger des Heils 23 t/m 29 november 2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Langeveen nabij Vasserdijk 70 gala-avonden op 5 en 6 februari 2015 
en optocht met aansluitend carnavals-
feest op 7 februari 2015 

Tubbergen Pastoor Bloemenstraat 1 vlooienmarkt op 8 maart 2015 
 
De stukken kunnen worden ingezien in  het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is 
genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeente-
bestuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, 
onderdeel A. 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Albergen dorp verkoop chocolademelk door 
Schaatstrainingsgroep Albergen 
op 8 februari 2015 

28-10-2014 

Geesteren dorp verkoop chocolademelk door 
Schaatstrainingsgroep Albergen 
op 13 februari 2015 

28-10-2014 

Tubbergen dorp verkoop chocolademelk door 
Schaatstrainingsgroep Albergen 
op 15 februari 2015 

28-10-2014 

 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 

http://www.tubbergen.nl/
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weken na de verzending aan de aanvrager. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, 
zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: 2 x arnband, horloge 
Gevonden:  pc kabeltje 

Gewijzigde dienstverlening gemeentelijk zorgloket 
Vanaf 1 november 2014 veranderen de openingstijden van het gemeentelijk zorgloket in het 
gemeentehuis. De gemeente gaat geleidelijk over op dienstverlening op afspraak. Vanaf 1 
januari 2015 werkt de gemeente Dinkelland alleen nog op afspraak voor alle vragen op het 
gebied van zorg en ondersteuning. 
 
De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor steeds meer zorgtaken, zoals de AWBZ en 
jeugdzorg. De vragen die mensen op het gebied van zorg en ondersteuning stellen aan de 
gemeente, worden steeds complexer. Het zorgloket van de gemeente is op dit moment alleen 
geopend in de ochtenden: dat past niet meer in de huidige tijd. Door te werken op afspraak, 
kan de gemeente mensen met een zorgvraag beter van dienst zijn.  
 
Heeft u een vraag over zorg en/of ondersteuning? Dan kunt u vanaf 1 november 2014: 

- bellen met het Klant Contact Centrum op telefoonnummer (0546) 62 80 00. De medewer-
kers van het team zorg en ondersteuning zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30 uur tot 17.00 uur; 

- een melding maken van uw vraag via zorgloket@tubbergen.nl  ; 

- langskomen bij het Klant Contact Centrum op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 
uur tot 12.30 uur. 

Vanaf 1 januari 2015 kunt u uitsluitend op afspraak terecht bij het Klant Contact Centrum 
(Team ondersteuning en zorg). Het maken van een afspraak gaat meestal telefonisch. Dit 
telefoongesprek is bedoeld als een eerste verkenning van uw vraag. Hierdoor kunnen wij ons 
goed voorbereiden op het gesprek en weet u precies wat u kan verwachten. En misschien 
zelfs al de vraag telefonisch beantwoorden. In overleg met uw consulent kiest u de meest 
geschikte locatie en tijd voor het gesprek. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook op het gemeente-
huis. De gemeente plaatst actuele informatie over zorgvragen op www.tubbergen.nl 

Extraatje voor mensen met laag inkomen 
Het college van de gemeente Tubbergen heeft op basis van de nieuwe landelijke wetgeving 
de Beleidsregel ‘eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Tubbergen 2014’ vast-
gesteld. Personen uit de gemeente Tubbergen met een inkomen van ten hoogste 110% van 
de toepasselijke bijstandsnorm, hebben eenmalig recht op een extraatje.  
 
Eenmalig extra geld 
Mensen met een inkomen van ten hoogste 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (bijvoor-
beeld door weinig loon, weinig inkomsten of bijstand) hebben dit jaar misschien recht op extra 
geld van de gemeente. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen men-
sen met een laag inkomen dit jaar eenmalig extra geld. Het extra geld is: 

- 100 euro voor een (echt)paar; 

- 90 euro voor een alleenstaande ouder; 

- 70 euro voor een alleenstaande. 
 
Automatisch overgemaakt 
De gemeente Almelo, die de voor het college van burgemeester en wethouders van Tubber-
gen de vastgestelde beleidsregel voor de gemeente Tubbergen uitvoert, kent deze extra bij-
drage zoveel mogelijk automatisch toe. Dat betekent dat als u in september 2014 een Wwb-, 
IOAW- of IOAZ-uitkering ontving, het extra bedrag in november wordt uitbetaald. Heeft u een 
AOW-uitkering met aanvullende inkomensondersteuning (bijstand) van de SVB, dan krijgt u de 
tegemoetkoming automatisch overgemaakt door de SVB. U ontvangt nog een brief hierover 
en daarnaast hoeft U hiervoor ook niets te doen.  

mailto:zorgloket@tubbergen.nl
http://www.tubbergen.nl/
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Digitaal aanvragen 
Heeft u geen Wwb-, IOAW- of IOAZ-uitkering maar denkt u wel voor het extra geld in aanmer-
king te komen? Ga dan naar www.laaginkomen.nl en doe de test. U kunt vervolgens vanaf 5 
november 2014 via www.tubbergen.nl uw aanvraag indienen. Daarnaast is er de mogelijkheid 
om een formulier op te halen bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubber-
gen. De openingstijden zijn van 08.30 uur tot 12.30 uur. U kunt een aanvraag indienen tot 15 
december 2014.  

Gemeente Tubbergen besteedt uitvoering Besluit bijstands-
verlening zelfstandigen uit 
De gemeente Tubbergen gaat vanaf januari 2015 de uitvoering van het Besluit bijstandsverle-
ning zelfstandigen (Bbz) uitbesteden aan de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). De 
uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen ligt momenteel nog deels bij de 
Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) en deels bij de gemeente Almelo. Vanaf 1 januari 
wordt alles dus uitgevoerd door de ROZ.  
 
Harmonisatie beleid 
Voor de gemeente Dinkelland wordt de uitvoering van de Bbz nu al geheel verzorgd door het 
ROZ. In verband met  harmonisatie Dinkelland  Tubbergen, heeft het college besloten ook 
voor Tubbergen de gehele uitvoering van de Bbz te laten verzorgen door het ROZ. 
 
Hele pakket in huis 
Het ROZ heeft het hele pakket in huis; vanaf de eerste melding van de klant tot en met de 
terugbetaling van de verstrekte bedrijfskredieten en de adviezen die daarbij horen. “Doordat 
alles bij één organisatie is ondergebracht zijn er korte lijnen, kan er snel geschakeld worden 
én betekent dit kortere doorlooptijden van aanvragen. De ondernemer heeft te maken met één 
contactpersoon” aldus wethouder Roy de Witte. 
 
Wat doet het ROZ? 
Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) is de adviesorganisatie in Twente en de Ach-
terhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Zij bieden advies, begeleiding, coaching 
en trainingen aan ondernemers en starters. Ook beschikt ROZ over verschillende financiële 
arrangementen voor ondernemers en gespecialiseerde schuldhulpverlening. Starters en on-
dernemers kunnen bij het ROZ terecht met al hun ondernemersvragen. Meer informatie over 
ROZ: www.rozgroep.nl. Een afspraak kan worden gemaakt door een e-mail te sturen naar 
info@rozgroep.nl of bel met, 074 241 5100. 
 
Informatiebrief klanten 
De gemeente Almelo stuurt begin december 2014 een informatiebrief naar de klanten uit de 
gemeente Tubbergen waarin de gewijzigde werkwijze vanaf 1 januari 2015 wordt aangege-
ven. 

Omgeving en milieu  

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de reguliere voorberei-
dingsprocedure. Voor de afhandeling van andere omgevingsvergunningen is wettelijk een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure voorgeschreven. Op een aanvraag waarvoor de regu-
liere voorbereidingsprocedure geldt, moet in principe binnen 8 weken na ontvangst worden 
beslist. Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag – reguliere procedure - voor: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Tubbergen E. van Weemselstraat 7 aanleggen van een inrit 21-10-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  

http://www.laaginkomen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.rozgroep.nl/
mailto:info@rozgroep.nl
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Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Albergen Hobergenstraat 44 kappen van een eik 27-10-2014 
Harbrinkhoek Almeloseweg, perceel sec-

tie I nummer 6658 
kappen van een eik 27-10-2014 

Reutum Klumperstraat, perceel 
sectie Q nummer 2013 

kappen van 8 berken 27-10-2014 

Reutum LooSan, perceel sectie Q 
nr. 1936 

kappen van bomen en een 
bosperceel 

29-10-2014 

Reutum. Ootmarsumseweg 355 bouwen van kantoorruimte 23-10-2014 
Reutum Reutummerweg 67 ZH-02 legaliseren van een carport 23-10-2014 
Reutum Reutummerweg 65 ZH 32 legaliseren van 3 bijgebou-

wen en 2 aanbouwen 
23-10-2014 

 
Er is vergunning verleend. De  beschikkingen zijn  inmiddels toegezonden aan de aanvrager. 
Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van die toezending schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u 
in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
Een vergunning die uitsluitend of mede betrekking heeft op 

 het uitvoeren van een vergunningplichtig werk of van vergunningplichtige werkzaamheden,  

 slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht,  

 slopen op grond van de bouwverordening,  

 slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of (laten) gebruiken van een monument op een 
wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht en/of  

 vellen of doen vellen van houtopstand,  
treedt niet eerder in werking dan op de dag na afloop van de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift. De vergunninghouder kan de voorzieningenrechter echter verzoeken om 
de schorsende werking op te heffen. Zie hiervoor rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en 
beroep”, onderdeel G.  

Ruimtelijk beleid 

Vastgesteld bestemmingsplan “Manderveen, Langemaatsweg 
16”  
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 6 okto-
ber 2014 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: 
 
het bestemmingsplan “Manderveen, Langemaatsweg 16”. 
 
Het bestemmingsplan heeft tot doel het uitbreiden van de huidige camping naar 80 stand-
plaatsen en 4 vakantie-appartementen. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 5 november 2014 voor 
een ieder zes weken ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.  
U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl  en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje 
“direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”.  
Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0183.1001604-vg01.  
 
Beroep 
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan be-
roep worden ingediend door:  

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0183.1001604
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- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om over-
eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; 

- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. 
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. De beroepstermijn begint te lopen met 
ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Voor burgers is het mogelijk 
digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift 
staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in 
werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is be-
slist. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. J. Koerselman van de af-
deling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 62 80 00. 

Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep 
 
Contactgegevens: 
Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.  
Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@tubbergen.nl 
 
 
A. Ter inzagelegging 
Aanvragen, ontwerpbeleidsnota’s, (voor)ontwerpbesluiten en besluiten liggen ter inzage in  het 
gemeentehuis. Ook alle bijbehorende stukken liggen hier ter inzage. Tegen betaling van de 
kosten kunnen kopieën hiervan verkregen worden. U kunt in  het gemeentehuis ook een toe-
lichting op de stukken krijgen. Het verdient aanbeveling om hiervoor eerst telefonisch een 
afspraak te maken. 
 
B. Inspraak bij de voorbereiding van beleid of van andere besluiten 
Bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid of van andere gemeentelijke besluiten kan het 
gemeentebestuur een inspraakprocedure volgen. Een aanvraag, een ontwerp of een vooront-
werpbesluit wordt dan een bepaalde tijd ter inzage gelegd. Tijdens die inzagetermijn kunt u 
schriftelijk of mondeling uw zienswijze  naar voren brengen. Als u mondeling uw zienswijze 
naar voren wilt brengen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te ma-
ken. 
 
C. Zienswijze met betrekking tot ontwerpbesluiten, die worden voorbereid met de “uit-

gebreide openbare voorbereidingsprocedure” 
Bij besluiten die worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure bedoeld in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage 
gelegd. Met betrekking tot dit ontwerpbesluit kunnen tijdens de inzagetermijn van 6 weken 
mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht . Wie nalaat om tijdig een 
zienswijze naar voren te brengen, kan later niet in beroep gaan als het besluit is genomen. Als 
u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, verdient het aanbeveling om eerst tele-
fonisch een afspraak te maken. 
 
D. Bezwaar gedurende 6 weken tegen een reeds vastgesteld besluit 
Vanaf de dag nadat een besluit is verzonden aan de geadresseerde of op andere wijze is 
bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden doorgaans gedurende 6 weken tegen een besluit 
bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist zelf op het 
bezwaarschrift. Maar het wordt daarbij geadviseerd door een onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan vervolgens nog 
weer beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Ook kan het zijn dat bezwaarmakers en 
overige betrokkenen worden gebeld voor een informeel gesprek om te bezien of het geschil 
op een andere wijze kan worden opgelost.  

http://www.raadvanstate.nl/
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Een bezwaarschrift kan per post, per fax of per e-mail worden ingediend. Indiening per e-mail 
is alleen mogelijk door verzending naar het algemene e-mailadres van de gemeente. Als u 
een bezwaarschrift per e-mail indient, vermeld dan ook uw gewone postadres.  
 
E. Beroep bij  de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit op een be-

zwaarschrift 
Tegen een beslissing op een bezwaarschrift kan bij de bestuursrechter beroep worden inge-
steld door belanghebbenden die 

 eerder een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het oorspronkelijke besluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder bezwaar hebben gemaakt; 

 het er niet mee eens zijn als het oorspronkelijke besluit is herroepen of gewijzigd bij de 
beslissing op het bezwaarschrift. 

Welke bestuursrechter bevoegd is, wordt steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een 
beroepschrift moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen 
met ingang van de dag nadat de beslissing op het bezwaarschrift is bekendgemaakt. Voor de 
behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal be-
roep in te stellen bij de rechtbank kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
F. Beroep bij  de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit dat is voorbe-

reid met de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure 
Tegen een besluit dat is genomen na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan bij de bestuursrechter beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden die: 

 eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht; 

 het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
Welke bestuursrechter bevoegd is, wordt steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een 
beroepschrift moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen 
met ingang van de dag nadat een besluit ter inzage is gelegd. Voor de behandeling van het 
beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u 
kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
G. Voorlopige voorziening 
Meestal treedt een besluit door bekendmaking in werking. Wie bezwaar of beroep heeft inge-
steld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten vanwege 
dringende redenen kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een 
andere voorlopige maatregel te treffen. Maar soms is het ook mogelijk om tijdelijke afspraken 
te maken zonder bemoeienis van de rechter. U kunt dit desgewenst bespreken met de behan-
delend ambtenaar. Eventuele andere belanghebbenden moeten dan wel met die tijdelijke 
afspraken kunnen instemmen. 
Ook het omgekeerde kan zich voordoen. De wet bepaalt dat sommige besluiten niet meteen in 
werking treden maar pas nadat op een bezwaar- of beroepschrift is beslist. In die gevallen kan 
een belanghebbende vragen aan de bevoegde rechter om die schorsende werking op te hef-
fen. 
Doorgaans is de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle bevoegd. Voor 
de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor 
de mogelijkheid om digitaal een voorlopige voorziening aan te vragen kunt u kijken op 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
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