
Raadsbesluiten 12INT02618 

Openbare vergadering 5 november 2012 

Aanwezig : 
De burgemeester als voorzitter, de griffier, de raadsleden en de wethouders. 
Het raadslid de heer R. Zijlstra woont vanaf 19.38 uur de vergadering bij. 
Bij het agendapunt 'Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken' leidt 
de plv. voorzitter de heer G . J . Scholten de vergadering, aangezien dit onderwerp deel uitmaakt 
van de portefeuille van burgemeester A . H . Raven. 
Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de behandelde punten. 

Op http://raad.hellendoorn.nl staat een digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 

« Afscheid van raadslid de heer A . J . Haan (ChrU) vanwege beëindiging raadslidmaatschap 
» Benoeming en installatie nieuw raadslid de heer R.R. de Jong (ChrU) 

Een stemcommissie, bestaande uit de raadsleden de heren G . J . Scholten, H.E. Daggert en 
mevrouw W . M . H . Paalman-Vloedgraven, heeft de geloofsbrieven in orde bevonden. De heer 
R.R. de Jong heeft de eed afgelegd waarna hij aan het vervolg van de vergadering als lid van 
de raad heeft deelgenomen. 

* Diverse benoemingen 
Het vertrek van het raadslid de heer A . J . Haan en de benoeming van het raadslid de heer 
R.R. de Jong leiden tot verschuivingen in de raadscommissies. In de commissie algemene 
bestuurlijke zaken en middelen heeft de raad mevr. W. Roskam-Kroeze als lid en dhr. R.R. de 
Jong als plaatsvervangend lid benoemd. In de commissie grondgebied heeft de raad de heer 
R.R. de Jong als lid en mevr. W. Roskam-Kroeze als plaatsvervangend lid benoemd. Ook is 
een nieuw plaatsvervangend lid Regioraad benoemd, de heer W . C . Müller. 
Alle benoemingen zijn unaniem. 

« Interpellatiedebat D66 
Bij vaststelling van de agenda heeft de raad ingestemd (tegen: fracties C D A en ChrU) met het 
verzoek tot het houden van een interpellatie op verzoek van raadslid dhr. H.E. Daggert. Dit 
agendapunt is behandeld na agendapunt 6 'Diverse benoemingen'. Het onderwerp van de 
interpellatie ging over de door de raad aangenomen motie van 10 november 2011 waar bij 
het college werd opgeroepen de uitkomst van een brede evaluatie betaald parkeren met alle 
belanghebbende partijen te presenteren uiterlijk in oktober 2012 . Wethouder J . Beintema 
heeft toegezegd om de raad te informeren over de onderzoeksmethodiek voor de evaluatie 
van het betaald parkeren en dit eventueel te bespreken in de commissie grondgebied van 21 
november. 

» Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: onroerende zaken 
De raad neemt de twee eerste aanbevelingen van de Rekenkamer West Twente over, namelijk 
om in actuele beleidskaders vast te leggen welke maatschappelijke effecten de raad wil 
bereiken met onroerende zaken en stelt de raad zichzelf in de gelegenheid om periodiek na te 
gaan of de beoogde maatschappelijke effecten zijn bereikt. 
De derde aanbeveling neemt de raad in die zin over, dat er geen nieuwe nota voor 
overkoepelend accommodatiebeleid nodig is en dat deelnota's voldoende informatie geven in 
combinatie met de planning 8i controlcyclus. 

» Verordening winkeltijden 
De raad heeft hoofdelijk over de drie conceptverordeningen gestemd waarbij het meest 
verstrekkende voorstel, met ten hoogste vier koopzondagen in combinatie met een 
evenement, het eerste in stemming werd gebracht. Dit voorstel werd met zestien stemmen 
tegen (W. Roskam-Kroeze, F .J .B . Runneboom, G . J . Scholten, J . Slooijer, J . Veneman, H. 
Webbink, R. Zijlstra, A . Endeman, G. Evers, J . H . Immink, R.R. de Jong , M.M.T . Knobben-



Tijhaar, H. Ligtenberg-Grondman, A . C . M . Mak-van Petersen, H. Mulhof-Samsen, J . Piksen) 
en negen voor (J .G. Stuut, D. Bakker, A . H . Bannink, H.E. Daggert, W . Felix, A . ter Harmsel, 
W . C . Muller, W . M . H . Paalman-Vloedgraven) verworpen. Het voorstel met ten hoogste twee 
koopzondagen in combinatie met een evenement werd eveneens met zestien stemmen tegen 
en negen voor verworpen in dezelfde stemverhouding. Het derde voorstel, geen 
koopzondagen in combinatie met een evenement, werd met 18 stemmen voor (J .H. Immink, 
M.M.T. Knobben-Tijhaar, H. Ligtenberg- Grondman, A . C . M . Mak-van Petersen, W . C . Müller, 
W . M . H . Paalman-Vloedgraven, J . Piksen, C . J . Roessink, F .J .B . Runneboom, G . J . Scholten, 
J . G . Stuut, J . Veneman, H. Webbink, R. Zijlstra, D. Bakker, A . Endeman, G. Evers, A . ter 
Harmsel) en zeven stemmen tegen (R.R. de Jong , H. Mulhof-Samsen, W . Roskam-Kroeze, J . 
Slooijer, A . H . Bannink, H.E. Daggert, W. Felix) aangenomen. De mogelijkheid van ontheffing 
voor afzonderlijke situaties (denk aan kunstateliers en galerieën) is opgenomen in alle drie 
verordeningen. 

* Beleidsplan Integrale Schulddienstverlening gemeente Hellendoorn 2012-2015 
De raad heeft met algemene stemmen het beleidsplan Integrale Schulddienstverlening 
gemeente Hellendoorn 2012-2015 vastgesteld. 

« Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota 
De raad heeft de geactualiseerde Welstandsnota vastgesteld. De fractie van de V V D heeft 
tegen gestemd. 

Vaststelling bestemmingsplan 'de Branderij' te Nijverdal 

De raad heeft het bestemmingsplan 'de Branderij' te Nijverdal conform vastgesteld. 

Vaststelling marktverordening 2012 
De raad heeft de marktverordening 2012 conform vastgesteld. 
Voorbereidingsbesluit Kruidenwijk-Zuid 
Conform het voorstel van het college heeft de raad besloten: 

te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de 
percelen zoals aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende tekening 
NL . IMRO.0163 .VBNDKRWZUID02-VG01 ; 
te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 10 november 2012 

» Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 18 september 2012 
De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 
11 december 2 0 1 2 , 

De griffier, de voorzitter. 

•-


