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Papierloos vergaderen 

Geacht college, 

De fractie van HOP verheugt zich dat de gemeente Hellendoorn, mede door het inzetten van 

rijkssubsidiegeld van 50.000 euro die door de aangenomen motie Tijdbeleid van HOP, onze 

gemeente Hellendoorn geld heeft opgeleverd, werk maakt van digitale vernieuwing. 

De website http://www.hellendoorn.gemeenteoplossingen.nl 

laat zien dat het slechts een fluitje van een cent is gemakkelijk te bezuinigen op gemeentelijke kosten 

zonder dat het onze inwoners geld kost. Het stoppen van het drukken en toezenden van papieren 

gemeentelijke stukken heeft naast een aanzienlijke kostenbesparing ook een groot effect op het 

duurzaam ondernemen c.q. het behalen van doelen voor een beter milieu. 

Snel en adequaat handelen 

Papierloos vergaderen is anno 2011 een streven waar veel partijen al werk van maken. 

Het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals laptops en Ipad in commissie- en raadsvergaderingen 

neemt snel toe. Met name de oppositiepartijen maken werk van deze innovatieve snelle 

hulpmiddelen, die gedrukt papier (dus kosten) overbodig maken. HOP gaat ervan uit dat alle partijen 

in de gemeenteraad duurzaam ondernemen ondersteunen en we als raad een voorbeeldfunctie 

hebben. 

Het toppunt van geldverslindend papiergebruik zijn de stukken die we mogen ontvangen van de 

Regio Twente. Vaak ontvangen we op een erg laat tijdstip vlak voor een regioraadvergadering 

stapels papieren stukken, dat kan anders. 

Hellendoorns Onafhankelijke Partij ziet in het streven om digitaal te vergaderen veel medewerking 

van u als college. Enig struikelblok is nog dat het vooralsnog onmogelijk is, draadloos verbinding te 

maken in de raadszaal. 

Hiervoor zal HOP voor 15 maart een motie, vreemd aan de orde van dag indienen. 

Liever zelf innovatief bezuinigen, dan de kosten bij de belastingbetalers te leggen. 

Met vriendelijke groeten, 

Johan Stuut 

Fractievoorzitter Hellendoorns Onafhankelijke Partij 

http://www.hellendoorn.gemeenteoplossingen.nl
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Geacht college en griffie, 

In de bijlage een brief van de fractie van HOP over bovenstaand onderwerp. 
Op 15 maart zullen we een motie vreemd aan de orde van de dag hierover indienen. 
Pim, Rinie willen jullie deze brief doorsturen aan de raad- en commissieleden? 

Alvast dank 

met vriendelijke groet 

Johan Stuut 
fractievoorzitter Hellendoorns Onafhankelijke Partij 
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