RAADSagenda
13INT03232

voor de openbare vergadering van de raad op dinsdag 24 september 2013 om 19.30
uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal

Agenda
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2

Vaststellen agenda

Besluit

De concept agenda isaangepast.
De fracties GL, PvdA, GB, CDA, HOP, D66, ChrU, BB dienen een
motie vreemd aan de orde van de dag in over Hellendoorn
schaliegas vrij (agendapunt 11);
De fracties CDA, HOP, VVD, GB, PvdA, ChrU dienen een motie
vreemd aan de orde van de dag in over vestiging politiebureau in
Nijverdal (nieuw agendapunt 12).
Het nagekomen agendapunt Noodverordening bomruiming Nijverdal
29 september 2013 wordt nieuw agendapunt 13.
De raad stemt in met het verzoek van de voorzitter om de
vergadering te schorsen na het nagekomen punt, Noodverordening
bomruiming Nijverdal 29 september 2013. De geschorste
vergadering wordt voortgezet op donderdagavond 26 september
vanaf 19.30 uur. Agendapunt 7, Businessplan voor lokale uitvoering
Wsw, wordt doorgeschoven naar deze agenda, evenals
agendapunten 'Beantwoording vragen - Ingekomen stukken',
'(Concept) besluitenlijst openbare raadsvergadering van 1 en 2 juli
2013' en de 'Sluiting'. Ook wordt een nieuw agendapunt
opgevoerd 'Heroverweging verzoek om uittreding uit de GR
SOWECO'.

3

Mededelingen
De heren R. Zijlstra en R.R. de Jong en mevrouw A. ter Harmsel zijn
op dinsdag 24 september met kennisgeving afwezig. Op donderdag
26 september zijn de heren H. Webbink en J.H. Coes met
kennisgeving afwezig.

4

Ontslag en benoeming directeur Rekenkamer West-Twente en
aansluitend beediging van de nieuwe directeur, drs. E.J.M. Wolters
De heer Wolters legt de eed af in handen van de voorzitter, volgens
art. 81g lid 1 van de Gemeentewet.
Samenvatting:
De huidige directeur van de Rekenkamer West-Twente legt het
directeurschap van de rekenkamer met ingang van 1 september

De stemcommissie stelt vast
dat de benoeming unaniem
is.

2013 neer. Om de continuïteit van de rekenkamerfunctie te
waarborgen voorziet dit voorstel in de benoeming van een nieuwe
directeur voor de resterende periode van 1 september 2013 tot en
met 31 december 2014. Na de verkiezingen van 2014 nemen de
raden van de WT4 een besluit over de toekomst van de rekenkamer
vanaf 2015.
5

Beleid toestaan permanente bewoning recreatiewoningen

Het voorstel wordt unaniem
vastgesteld.

Samenvatting:
De permanente bewoning van recreatiewoningen in de gemeente
Hellendoorn kent een lange geschiedenis. In 1992 heeft het college
van burgemeester en wethouders destijds ingestemd met een eerste
beoordeling. Deze is uiteindelijk verwerkt in bestemmingsplan
buitengebied 1995, de eerste keer, dat recreatiewoningen in het
buitengebied zijn bestemd.
Op dat moment zijn een aantal recreatiewoningen als zodanig
bestemd, terwijl dat wel bekend was, dat er permanente bewoning
aan de orde was. Daarna is meerdere keren gewerkt aan een
oplossing en beoordeling van de verschillende locaties.
De gemeente, raad en college, wil graag een definitieve oplossing.
Het provinciaal beleid is op dit moment volstrekt helder.
Recreatiewoningen kunnen niet omgevormd worden tot woningen,
voor zover de betreffende recreatiewoningen gelegen zijn in het
buitengebied.
Permanente bewoning is ongewenst. Er is echter permanente
bewoning aan de orde, waar niet meer tegen opgetreden kan
worden.
Er zijn mogelijkheden om een uitsterfregeling te maken voor de
permanente bewoning.
Er kan daarbij sprake zijn van een objectgebonden recht van
bewoning vast te leggen in het bestemmingsplan. De
recreatiewoning mag dan bewoond blijven, zo lang de bewoning
niet langer dan een jaar onderbroken wordt. Wanneer de bewoning
langer dan een jaar wordt onderbroken, mag deze niet hervat
worden en mag de recreatiewoning alleen nog voor recreatief
verblijf gebruikt worden.
Ook kan er sprake zijn van een persoonsgebonden recht van
bewoning vast te leggen in een persoonsgebonden
omgevingsvergunning. Dan mag alleen de huidige bewoner blijven
wonen in de recreatiewoning. Wanneer de bewoning door de
huidige bewoner stopt mag de recreatiewoning alleen nog voor
recreatiefverblijf gebruikt worden.
Bijgaande beleidsnotitie geeft de voorwaarden voor de permanente
bewoning van recreatiewoningen.Voorstel is de beleidsnotitie vast
te stellen en deze na vaststelling bekend te maken.

6

Vaststelling uitvoeringsprogramma economische zaken en
vrijetijdseconomie
Samenvatting:
In het collegeprogramma is toegezegd dat een Toeristischeconomisch beleidsplan wordt gepresenteerd. Die toezegging wordt
gestand gedaan met bijgaand uitvoeringsprogramma Economische

Het voorstel wordt unaniem
vastgesteld.

zaken en vrijetijdseconomie 2013 - 2017 Economische Agenda
voor Hellendoorn , dat hierbij ter vaststelling wordt aangeboden.

8

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Het voorstel wordt unaniem
vastgesteld.

Samenvatting:
De notitie "Samenwerken aan de jeugdzorg in Twente" die voorligt,
is een eerste uitdieping en concretisering van de eerder
vastgestelde "Visienota Transformatie Jeugdzorg Twente". De
notitie beschrijft nadere keuzes op het gebied van regionale
samenwerking rond jeugdzorg. Per jeugdzorgvorm is aangegeven
hoe aangekeken wordt tegen toegang, organisatie, uitvoering en
inkoop. Hierbij wordt richting gegeven aan de schaal van de
samenwerking.

9

Vaststellen basistarieven Hulp bij het Huishouden in de Wet
maatschappelijke ondersteuning

Hamerstuk. Het voorstel
wordt unaniem vastgesteld.

Samenvatting:
Op grond van het initiatiefwetsvoorstel Leijten over basistarieven in
de hulp bij het huishouden moeten gemeenten basistarieven voor
verschillende vormen huishoudelijke hulp vaststellen op basis van
reële kostprijzen. Per 1 september 2012 moeten gemeenten die van
plan zijn een aanbesteding aan te kondigen, of potentiële
inschrijvers uit te nodigen voor een offerte, rekening houden met
deze wet. Aangezien de huidige contracten voor hulp bij het
huishouden eindigen per 1 januari 2014, moet een basistarief
worden vastgesteld door de gemeenteraad voor de periode 2014 en
verder. Voorgesteld wordt om de basistarieven vast te stellen op
19,90 voor HH1 en 23,56 voor HH2.

10

Aanpassing Archiefverordening gemeente Hellendoorn

Hamerstuk. Voorstel wordt
unaniem vastgesteld.

Samenvatting:
Wij stellen u voor de Archiefverordening gemeente Hellendoorn
2013 vast te stellen en de bestaande Archiefverordening met
ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening in
te trekken overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
11

Motie vreemd aan de orde van de dag over Hellendoorn schaliegas
vrij
Samenvatting:
Met de motie van de fracties GL, PvdA, GB, BB, HOP, D66, ChrU
en CDA over Hellendoorn schaliegas vrij spreekt de raad uit dat de
gemeente Hellendoorn een 'schaliegasvrije gemeente' wil zijn en
geen medewerking verleent aan eventuele boringen naar schaliegas
binnen de gemeentegrenzen.

12

Motie vreemd aan de orde van de dag over vestiging politiebureau
in Nijverdal
Samenvatting:
Met de motie van de fracties CDA, VVD, PvdA, HOP, GB en ChrU

De motie wordt met 21
stemmen voor en 1 stem
tegen (fractie VVD)
aangenomen.

De motie wordt aangenomen
met 21 stemmen voor en 1
stem tegen (fractie D66).

over vestiging politiebureau in Nijverdal verzoekt de raad het college
alles in het werk te stellen dat Nijverdal wordt gekozen als
vestigingsplaats voor het politiebureau van het basisteam TwenteWest en de raad te informeren over de voortgang van relevante
ontwikkelingen inzake deze huisvesting.
13

Noodverordening bomruiming Nijverdal 29 september 2013

14

Schorsing van de vergadering naar 26 september 2013
De voorzitter schorst de vergadering om 21.25 uur.

De raad bekrachtigt de
noodverordening van 23
september 2013.

De voorzitter, mevrouw A.H. Raven BA.

