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Zie bijgaande lijst

Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aangenomen

34957

Openbare besluitenlijst B&Wvergadering College Tubbergen
d.d. 19 februari 2019

De openbare besluitenlijst van 19 februari 2019 vast te stellen.

nvt

34576

Dienstverleningsovereenkomst
Veiligheidshuis Twente



De dienstverleningsovereenkomst Veiligheidshuis Twente is
ondertekend door alle burgemeesters van de 14 Twentse
gemeenten. Het college is middels dit voorstel geïnformeerd en
heeft de dienstverleningsovereenkomst Veiligheidshuis Twente
voor kennisgeving aangenomen.

34817

Benoeming leden stembureaus
voor de Provinciale
Statenverkiezingen en de
Waterschapsverkiezingen op
woensdag 20 maart 2019.

De voorzitter en leden van het Gemeentelijk Stembureau
(GSB) ; de voorzitters en leden van de 13 stembureaus ; één
mobielstembureau en de leden van de telteams voor de
Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen
op woensdag 20 maart 2019 conform de bijgevoegde lijsten
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De dienstverleningsovereenkomst voor de
werkzaamheden van het Veiligheidshuis Twente voor
kennisgeving aan te nemen.

De voorzitter en leden van het Gemeentelijk Stembureau
(GSB) ; de voorzitters en leden van de 13 stembureaus ; één
mobiel stembureau en de leden van de telteams voor de
Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen
op woensdag 20 maart 2019 zijn conform de bijgevoegde lijsten

benoemen.

benoemd.



Kennis nemen van de resultaten van de zelfevaluatie
zoals opgenomen in de managementrapportage
Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK)
2018.
Kennis nemen van de behaalde punten op de 6 thema's.
Kennis nemen van het besluit van het DT om uitvoering
te geven aan de aanbevelingen.

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland is elke
gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar
de toepassing van de beveiligingsmaatregelen en de overige
aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces Paspoorten en
Nederlandse identiteitskaarten (PNIK). Dit doet we door middel
van het invullen van een kwaliteitsmonitor. Dit proces noemen
we de zelfevaluatie. Het college heeft kennis genomen van de
resultaten van de zelfevaluatie zoals opgenomen in de
managementrapportage Paspoorten en Nederlandse
Identiteitskaarten (PNIK) 2018. Tevens heeft het college
besloten om de aanbevelingen uit de managementrapportage
over te nemen.

33791

Organiseren van de verkiezingen
Te besluiten ten behoeve van de Provinciale Statenverkiezingen
2019 voor de gemeente Tubbergen / Waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart 2019 en
verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23
mei 2019 de in het advies gestelde uitgangspunten en
randvoorwaarden bij de inrichting van stembureaus en de
benoeming van stembureauleden te hanteren.

Het college heeft besloten om bij de op woensdag 20 maart en
donderdag 23 mei 2019 de in het advies gestelde uitgangspunten
en randvoorwaarden bij de inrichting van stembureaus en de
benoeming van stembureauleden te hanteren.

33783

Mandaat aanwijzen
toezichthouders Omgevingsdienst
Twente

In te stemmen met het bijgaande concept mandaatbesluit tot het Het college heeft besloten de bevoegdheid tot het aanwijzen van
verlenen van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst toezichthouders krachtens artikel 5.10 lid 3 van de Wet
Twente voor het aanwijzen van toezichthouders.
algemene bepalingen (Wabo) te mandateren aan de directeur van
de Omgevingsdienst Twente.

33171

Zelfevaluatie Basisregistratie
Personen (BRP) 2018

1.

34128

Zelfevaluatie Paspoorten en
Nederlandse Identiteitskaarten
(PNIK) 2018




2.
3.
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Kennis nemen van de resultaten van de zelfevaluatie
zoals opgenomen in de managementrapportage
Basisregistratie Personen (BRP) 2018 en de rapportage
Evaluatie informatiebeleid en beveiligingsplan.
Kennis nemen van de behaalde punten op de 6 thema's.
Kennis nemen van het besluit van het DT om opvolging
te geven aan aanbeveling 4 (aanstellen functionaris
fraudecoördinatie).

Wij zijn als gemeente verplicht om elk jaar de inrichting,
werking en beveiliging van de basisregistratie personen (BRP) te
evalueren. Dit doet we door middel van het invullen van een
vragenlijst en de controle van de opgeslagen persoonsgegevens.
Dit proces noemen we de zelfevaluatie. De Basisregistratie
Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van alle inwoners van
Nederland. Deze persoonsgegevens worden door alle
overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht gebruikt om
hun taken uit te voeren denk bijvoorbeeld aan de
belastingdienst.
Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de

zelfevaluatie zoals opgenomen in de managementrapportage
Basisregistratie Personen (BRP) 2018 en de rapportage evaluatie
informatiebeleid en beveiligingsplan. Tevens heeft het college
besloten om aanbeveling 4 uit de managementrapportage over te
nemen.
32594

Subsidieverlening Stichting

Toeristisch Glinsterend Tubbergen





33311

Vaststellen bestemmingsplan
Uitbreiding Tante Sien te Vasse
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Op basis van de aangeleverde evaluatie en het
meerjarenplan 2019-2023 van Stichting Toeristisch
Glinsterend Tubbergen in te stemmen met een subsidie
van € 40.000,- aan Stichting Toeristisch Glinsterend
Tubbergen voor het jaar 2019 afkomstig uit de begroting
2019, waarbij toeristische ondernemers
verantwoordelijk zijn voor het leveren van
cofinanciering.
Om op basis van het meerjarenplan 2019-2023 van
Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen een
jaarlijkse subsidie aan Stichting Toeristisch Glinsterend
Tubbergen te verlenen van € 31.250,- voor de jaren
2020, 2021, 2022 en 2023 afkomstig uit de
reservemiddelen toeristenbelasting genaamd 'reserve
evenementensponsoring', waarbij toeristische
ondernemers verantwoordelijk zijn voor het leveren van
cofinanciering.
Na 5 jaar volgt een evaluatie en wordt er beoordeeld of
de stichting zelfstandig kan opereren.

De raad voor te stellen om:
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 ‘Uitbreiding Tante Sien te Vasse’ met de
identificatiecode NL.IMRO.0183.VASBPUITBTANTESIENVG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd
vast te stellen;

Door een veranderende markt en tijdsgeest heeft de Gemeente
Tubbergen in 2016 met voortschrijdend inzicht de keuze
gemaakt om te investeren in een pilot-fase (2017-2018) waarbij
toeristische ondernemers zelf aan zet zijn een
toekomstbestendige toeristische organisatie neer te zetten. De
pilot-fase is afgerond. Als vervolg op de pilot-fase vragen de
toeristische ondernemers de Gemeente Tubbergen om voor in
eerste instantie 5 jaar jaarlijks € 40.000,- te investeren in de
nieuwe organisatie Stichting Toeristisch Glinsterend
Tubbergen. Voorgesteld wordt om eenmalig € 40.000,- te
investeren voor het jaar 2019 afkomstig uit de begroting 2019 en
voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 een jaarlijkse subsidie
van € 31.250,- aan te wenden uit de reservemiddelen
toeristenbelasting genaamd 'reserve evenementensponsoring' van
€ 125.000,-. Ondernemers zijn bij beide investeringen
verantwoordelijk voor het leveren van cofinanciering. Na 5 jaar
volgt een evaluatie en wordt er beoordeeld of de stichting
zelfstandig kan opereren.

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen het
bestemmingsplan Uitbreiding Tante Sien te Vasse (gewijzigd)
vast te stellen. Het bestemmingsplan ziet op de uitbreiding van
het hotel gelegen aan de Denekamperweg 210 te Vasse.

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.0183.VASBPUITBTANTESIEN-VG01 vast te
stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen
exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is van een
situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. Er
zijn geen verhaalbare kosten.
4. de zienswijzen (gedeeltelijk) over te nemen.
34226

Collectief asbest saneren
particulieren

1.

2.

32532

voorbereiding aanbesteding
reclamedisplays

Samen met de vier Noordoost-Twentse gemeenten de
samenwerking aan te gaan met een derde partij op het
gebied van sanering asbesthoudende daken en daarvoor
een samenwerkingsovereenkomst tekenen
De raad door bijgevoegde raadsbrief hiervan in kennis
te stellen.

Het traject voor de aanbesteding van reclamedisplays te
vervolgen conform de voorwaarden genoemd in het
programma van eisen en de concessieovereenkomst.
Aldus vastgesteld in de vergadering van
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Na 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Uit
een dakenscan uitgevoerd in opdracht van de provincie
Overijssel is gebleken dat er in Tubbergen ongeveer 1250
particuliere asbestverdachte daken zijn, voornamelijk op
bijgebouwen van woningen. In het kader van de
versnellingsaanpak asbestdaken wil de gemeente Tubbergen
dakeigenaren attenderen op de mogelijkheden voor sanering van
het asbesthoudende dak. In een brief worden met name de
particuliere dakeigenaren geïnformeerd over de mogelijkheden
en uitgenodigd voor een informatieavond. Gezamenlijk met de
drie andere NOT gemeenten, Dinkelland, Losser en Oldenzaal
gaan we een samenwerkingsverband aan met iChoosr. iChoosr
verzorgt een collectieve aanbesteding en een persoonlijk aanbod
voor iedereen die hier gebruik van wil maken. Uiteraard staat het
de dakeigenaar vrij geen gebruik te maken van het aanbod.
over te gaan tot aanbesteding van het plaatsen van
reclamedisplays in de gemeente. Hiervoor wordt via een
onderhandse aanbesteding een vijftal bedrijven uitgenodigd.

