
12INT02619 

Raadsbesluiten vergadering 6 en 8 november 2012 

Aanwezig: 
De burgemeester als voorzitter, de griffier, de raadsleden en de wethouders. 
Het raadslid de heer J . H . Immink woont op 6 november vanaf 10.33 uur de vergadering bij. 
Bij het agendapunt 'Programmabegroting 2 0 1 3 ' , 2 e termijn, leidt plv. voorzitter de heer G . J . 
Scholten de vergadering tijdens de reactie van burgemeester Raven. 
Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de behandelde punten. 
Op http://raad.hellendoorn.nl staat een digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 

« Vaststellen data raadsvergaderingen 2013 
De volgende data voor raadsvergaderingen zijn vastgesteld voor 2013 : 5 februari, 12 maart, 
23 april, 28 mei, 18 juni, 2 juli, 24 september, 29 oktober, 5 en 7 november, 3 december en 
28 januari 2014 . 

» Tweede bestuursrapportage 2013 
De PvdA, GemeenteBelangen, GroenLinks, BurgerBelang, V V D , ChristenUnie en Hellendoorns 
Onafhankelijke Partij hebben een amendement op de tweede bestuursrapportage ingediend 
'Centrale strip'. Tegen het amendement stemden C D A en D66, waarmee het amendement 
met 16 stemmen voor en 9 stemmen tegen is aangenomen. Het amendement houdt in, dat 
bij een aanbestedingsvoordeel op het deelgebied stationsomgeving zuid dit voordeel wordt 
aangewend voor de Tuinen van Nijverdal. 
De tweede bestuursrapportage inclusief de daarbij behorende actualisatie van de begroting is 
vastgesteld met 23 stemmen voor en 2 tegen (D66 en HOP) inclusief het hiervoor genoemde 
amendement. 

» Strategische Visie 'Samen werken aan een kloppend hart' 
'Samen werken aan een kloppend hart' is de titel van de nieuwe strategische visie van de 
gemeente Hellendoorn voor de jaren 2013 en verder. Deze visie, die samen met inwoners, 
ondernemers, bestuurders en specifieke doelgroepen is opgesteld, geeft aan wat voor 
gemeente Hellendoorn wil zijn en wat er in grote lijnen wordt gedaan om dat ideaal ook te 
verwezenlijken. De visie wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
(GroenLinks en PvdA). 

» Programmabegroting 2013 
Er zijn in totaal negen amendementen en moties ingediend. Zes daarvan zijn in stemming 
gebracht: 

- Amendement 1 van PvdA, GemeenteBelangen, HOP en V V D over de bezuiniging op 
ZINiN werd met 16 stemmen tegen en 9 voor (GroenLinks, PvdA, 
GemeenteBelangen, V V D , HOP, D66) verworpen. 

- Amendement 2 van GroenLinks over Mobiliteit (middelen C 7 5 0 . 0 0 0 , - verdubbeling N35 
gebruiken voor aanpassen Black spot Helmkruidlaan) werd verworpen met 24 
stemmen tegen en 1 stem voor (GroenLinks). 

- Amendement 3 van PvdA over Aanpassing black spot rotonde Helmkruidlaan werd 
verworpen met 17 stemmen tegen en 8 stemmen voor (PvdA, GroenLinks, 
GemeenteBelangen, HOP, D66). 

- Motie 4 van GemeenteBelangen over wijze van informatieverstrekking door gemeente 
werd ingetrokken gezien de toezegging van het college dat de intentie aanwezig is 
om in bredere zin naar het communicatiebeleid te kijken en bijvoorbeeld via links op 
de website aandacht te schenken aan inspraakprocedures e.d. van andere overheden. 

- Motie 5 van de PvdA over Investeringsbudgetten Begroting werd ingetrokken. 
- Motie 6 van PvdA over Aanpassing Algemene Beschouwingen werd unaniem 

aangenomen. In dit amendement verzoekt de raad het college om in de komende 



maanden de raad te faciliteren en te ondersteunen om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om te komen tot een andere invulling van de algemene 
beschouwingen en deze mogelijkheden voor te leggen aan de commissie A B Z M en 
vervolgens aan de raad, zodat deze vóór de zomervakantie 2013 een besluit kan 
nemen over de invulling van de algemene beschouwingen die in november 2013 
worden gehouden over de begroting 2014. 

- Motie 7 van ChristenUnie over Herindeling gemeenten naar 100.000 inwoners is 
aangenomen met 23 stemmen voor en 2 stemmen tegen (VVD, HOP). In deze motie 
verzoekt de raad via de V N G aan het kabinet duidelijk te maken dat gedwongen 
herindelingen naar gemeenten van meer dan 100 .000 inwoners ongewenst is. 

- Motie 8 van D66 over Bezuiniging ZINiN en actualisering van de cultuurnota is 
verworpen met 16 stemmen tegen en 9 stemmen voor (GroenLinks, PvdA, 
GemeenteBelangen, V V D , HOP en D66). 

- Motie 9 van GroenLinks over quick scan naar plaatsing zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen is ingetrokken gezien de toezegging van het college om dit te honoreren. 

Vervolgens werd de Programmabegroting 2013 in stemming gebracht met inachtneming 
van het wijzigingsvoorstel van het college met betrekking tot de voorgestelde ombuiging 
van C 4 0 . 0 0 0 , - in 2013 op de ZINiN bibliotheek om deze ombuiging in te laten gaan met 
ingang van 1 juli 2013 en daarmee het om te buigen bedrag te halveren waarbij het college 
een dekking aangeeft voor dit bedrag waarbij het gewijzigde saldo begroting 2013 op nul 
uitkomt. De Programmabegroting 2013 werd aangenomen met 19 stemmen voor (waarbij 
GemeenteBelangen de aantekening maakt tegen de bezuiniging op ZINiN te zijn) en 6 
stemmen tegen (VVD, HOP, D66, GroenLinks, PvdA). 

» Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2013 
GroenLinks heeft een amendement ingediend dat is verworpen met 17 stemmen tegen en 8 
stemmen voor (GroenLinks, PvdA, V V D , HOP, D66 en twee leden van de fractie van 
GemeenteBelangen, dhr. Veneman en mevr. Knobben-Tijhaar). 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

» Belastingverordenīngen 2013 (inclusief voorstel Uitrijkaarten Parkeergarage Henri Dunant 
2012/Vaststellen Tarievenbesluit Parkeergarage Kenri Dunant 2012) 
GroenLinks heeft een amendement ingediend dat is verworpen met 21 stemmen tegen en 
vier stemmen voor (GroenLinks, PvdA, D66). 
De belastingverordening 2013 inclusief voorstel Uitrijkaarten Parkeergarage Henri Dunant 
2012/Vaststel len Tarievenbesluit Parkeergarage Henri Dunant 2012 is conform vastgesteld 
met 1 stem tegen (HOP). GroenLinks, D66, PvdA en HOP tekenen aan tegen de heffing 
parkeerbelasting 2013 te zijn tevens tekent HOP aan voor het voorstel Uitrijkaarten 
Parkeergarage te zijn. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 
11 december 2012 , 

De griffier, de voorzitter. 


