
 

 

RAADSagenda  
          13INT02423 

 

 

voor de openbare vergadering van de raad op dinsdag 2 juli 2013 om 19.30 uur in de 

Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal 
 

 

 

 

Agenda  

 

Besluit  

1 Opening 

De voorzitter heropent de vergadering om 19.30 uur. 

 

 

2 Vaststellen agenda. 

De agenda is conform vastgesteld. 

 

 

3 Mededelingen. 

Raadslid dhr. J.G. Stuut is met kennisgeving afwezig. 

 

 

4 Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2013 

 

Samenvatting: 

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Tot 1 januari 

2013 was de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van 

een taalvoorziening aan inburgeringsplichtigen. Per 1 januari 2013 is 

de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor het behalen van het 

examen. De gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de 

personen die nog onder de oude wetgeving vallen. Dit betreffen 

personen die zijn gestart met een inburgeringstraject of een status 

hebben gekregen tot en met 31 december 2012. Deze lopende 

trajecten moeten afgerond worden onder verantwoordelijkheid van 

de gemeente. Voor deze overgangsperiode is de verordening 

aangepast. 

 

Vergoeding voor maatschappelijke begeleiding 

In de nieuwe Wet inburgering staat de eigen verantwoordelijkheid 

van de inburgeraar voorop. Om de inburgeringsplichtige 

ondersteuning te bieden is een eenmalige vergoeding van ｷ 1.000,-- 
per persoon voor maatschappelijke begeleiding beschikbaar gesteld 

door het rijk. De maatschappelijke begeleiding wordt binnen de 

bestaande subsidie-afspraken verzorgd door het VluchtelingenWerk 

Nijverdal/Hellendoorn. 

 

Het voorstel is met 

algemene stemmen 

aangenomen.  

Twee fracties leggen een 

stemverklaring af, ChrU en 

PvdA. 

5 Verzoek VNG Giro 555 Syrië 

Raadslid mw. A. ter Harmsel is niet aanwezig bij dit agendapunt,. 

 

Samenvatting: 

In 2000 heeft u de beleidslijn '(financiële) hulpverlening bij rampen' 

vastgesteld. Als giro 777 (nu 555) wordt opengesteld geeft u 

Het voorstel is aangenomen 

met 20 stemmen voor en 3 

stemmen tegen (fracties GL, 

PvdA, VVD). 



 ｷ 0,50 per inwoner. Noodhulp is geen gemeentelijke taak, maar 

een landelijke. U heeft geen subsidieplafond ingesteld en er zijn 

geen middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt om geen financiële 

middelen over te maken aan giro 555 en de beleidslijn '(financiële) 

hulpverlening bij rampen' in te trekken. 

 

6 Eerste Bestuursrapportage 2013 

Raadslid mw. A. ter Harmsel is aanwezig vanaf 20.00 uur. 

 

Samenvatting: 

Hierbij presenteren wij u de eerste bestuursrapportage 2013. In 

deze rapportage schetsen wij u op hoofdlijnen een beeld van de 

uitvoering van de programmabegroting 2013. Eén en ander naar 

peildatum 1 mei 2013. In vergelijking met eerdere 

bestuursrapportages hebben wij ons in dit kader heel nadrukkelijk 

moeten beperken tot de (financiële) hoofdlijnen van beleid. En dan 

vooral ook de structurele doorwerking van de jaarrekening 2012. 

Veel tijd en aandacht is de afgelopen weken immers gaan zitten in 

de voorbereiding van de kadernota voor de begroting 2014 en de 

bezuinigingen die daaruit naar voren komen. In de tweede 

bestuursrapportage 2013 - die eind september verschijnt - gaan we 

meer in detail door de begroting en zullen we waar nodig met 

aanvullende voorstellen komen. Op die wijze kunnen we nog tijdig 

bijsturen als daar aanleiding toe is. 

 

Als we kijken naar 2013 dan liggen de inhoudelijke plannen goed op 

schema. De nieuwe spoortunnel als onderdeel van het combiplan is 

geopend en de herinrichting van de stationsomgeving is zodanig 

gevorderd dat nu al een goed beeld ontstaat van hoe het gaat 

worden. Ook het nieuwe bezoekerscentrum van het nationaal park 

de Sallandse Heuvelrug - de Paarse poort - is inmiddels gereed. Dat 

zelfde geldt voor het project de Koemaste, zij het dat de officiële 

opening nog moet plaatsvinden. Op diverse andere terreinen hebben 

we de afgelopen maanden de nodige stappen gezet. We noemen 

wat dat betreft slechts de visie jeugdzorg, het nieuwe 

scholencluster de Twijn en de evaluatie van het betaald parkeren. 

 

In financieel opzicht geeft deze eerste bestuursrapportage een 

sluitend beeld te zien. Wel hebben we op dit moment nog een 

taakstelling van ｷ 430.000,-- openstaan voor onderuitputting, in-

koopcoördinatie en dergelijke. Bij de tweede bestuursrapportage zal 

daar een oplossing voor gevonden moeten worden. Op dat moment 

is bekend wat de financiële gevolgen zijn van de meicirculaire en 

hebben we de behandeling van de kadernota achter de rug. Dan 

weten we ook welke ombuigingen uit de kadernota al doorwerken 

in 2013. Voor het overige zien we dat de lijn uit de jaarrekening 

2012 zich doorzet. Tegenover een aantal tegenvallers dat daarvan 

het gevolg is, zien we ook meevallers; met name in de sfeer van 

rente en kapitaallasten. Meerjarig is sprake van een tekort van 

uiteindelijk bijna ｷ 475.000,-- structureel. Dit betrekken we bij de 

kadernota 2014 die wij u separaat doen toekomen. 

 

Wij stellen u afsluitend voor in te stemmen met deze eerste 

bestuursrapportage 2013 inclusief de daarbij behorende actualisatie 

van de begroting. 

 

 

Het voorstel is met 

algemene stemmen 

aangenomen. 



7 Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 

 

 

 

De lijst van ingekomen 

brieven wordt volgens 

voorstel afgehandeld. 

8 Fractie GroenLinks, motie Vreemd aan de orde van de dag. Betreft: 

Hellendoorn schaliegas vrij 

 

 

 

De fractie GL houdt de 

motie vreemd aan de orde 

van de dag aan tot de 

volgende raadsvergadering, 

d.d. 24 september 2013. 

 

9 (Concept) besluitenlijst openbare raadsvergadering van 18 juni  

2013 

 

De besluitenlijst is conform 

vastgesteld. 

10 Kadernota begroting 2014. 

 

Samenvatting: 

Voor u ligt de kadernota voor de komende programmabegroting 

2014.  

In deze kadernota schetsen wij een beeld van de opgaven waar we 

de komende jaren zowel beleidsmatig als financieel voor staan. 

Uitgangspunt in financieel opzicht is een sluitende begroting voor 

2014, inclusief de daarbij behorende meerjarenramingen 2015-

2017. Dat biedt de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college de 

ruimte om na de komende verkiezingen voortvarend aan de slag te 

gaan. In deze kadernota komen wij dan ook met voorstellen voor 

maatregelen om de verwachte tekorten op te vangen. In totaal 

bezuinigen we de komende jaren ｷ 2,5 miljoen structureel.  
Nog los van deze bezuinigingen, staan we aan de vooravond van 

een aantal grote decentralisaties in het sociale domein, die gepaard 

gaan met aanzienlijke kortingen op de beschikbare budgetten, 

oplopend tot zoｩn ｷ 5,6 miljoen structureel in 2017. Ook worden 
we geconfronteerd met nieuwe rijksbezuinigingen van zoｩn ｷ 1,9 
miljoen structureel. Bovenop de nog lopende bezuinigingen uit deze 

collegeperiode zullen er dan ook extra bezuinigingen moeten 

plaatsvinden. Op basis van de huidige inzichten lopen deze op tot 

 ｷ 2,5 miljoen in 2017. Dit is exclusief de kortingen op de 
decentralisaties. 

Rekening houdend met de voorstellen die wij in dit kader aan u 

voorleggen, verwachten we in september een sluitende 

programmabegroting 2014 aan te kunnen bieden. De betrokken 

organisaties en instellingen zijn inmiddels geïnformeerd over de 

maatregelen die ons voor ogen staan. Na besluitvorming over de 

kadernota in uw vergadering van 2 juli aanstaande zullen we verder 

met betrokkenen in gesprek gaan. De resultaten van die gesprekken 

zullen we betrekken bij het opstellen van de definitieve 

programmabegroting 2014. 

 

De ingediende 

amendementen A1, A2 en 

A4 zijn verworpen. 

Amendement A3 is 

ingetrokken.  

Het voorstel is aangenomen 

met 19 stemmen voor en 5 

stemmen tegen (fracties 

PvdA, VVD, D66 en GL). De 

motie M1 (van fractie GL) is 

verworpen. 

11 Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur. 

 

 

 

 

 

       De voorzitter, mevrouw A.H. Raven BA. 
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