
RAADSagenda  
13INT03643 

 

 

voor de openbare vergadering van de raad op dinsdag 29 oktober 2013 om 19.30 uur in 

de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal 

 

 

 

 

Agenda  

 

Besluit  

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur.  

Vooraf aan de raadsvergadering vindt om 19.30 uur de installatie 

van de raadsleden Zijlstra en Stuut plaats als ambassadeurs Artikel 

1 Overijssel. 

 

 

2 Vaststellen agenda 

De voorzitter agendeert als nagekomen agendapunt 

'Voorbereidingsbesluit Kruidenwijk-Zuid'.  

De fractie ChrU, GL en PvdA kondigen een motie vreemd aan de 

orde van de dag aan over extra middelen voor armoedebestrijding. 

De raad stelt de agenda gewijzigd vast, waarbij 

'Voorbereidingsbesluit Kruidenwijk-Zuid' nieuw agendapunt 11 

wordt en de motie vreemd aan de orde van de dag agendapunt 12. 

De resterende agendapunten worden doorgenummerd.  

 

 

 

3 Mededelingen 

Vergaderschema 2014: op 28 januari, 4 maart, 25 maart (afscheid 

oude raad), 27 maart (installatie nieuwe raad), 22 april, 27 mei, 1 

juli, 19 augustus (reservedatum), 23 september, 28 oktober, 4 

november (begrotingsraad), 2 december en 13 januari 2015 zijn de 

raadsvergaderingen van de gemeente Hellendoorn gepland. 

Met kennisgeving afwezig zijn de heer H. Webbink en mevrouw D. 

Bakker. Mevrouw W.M.H. Paalman-Vloedgraven woont de 

vergadering vanaf 19.55 uur bij. 

 

 

 

4 Tweede bestuursrapportage 2013 

 

Samenvatting: 

Hierbij presenteren wij u de tweede bestuursrapportage 2013. In 

deze rapportage schetsen wij u op hoofdlijnen een beeld van de 

uitvoering van de programmabegroting 2013. Eén en ander naar 

peildatum 12 augustus 2013. 

Als we kijken naar 2013 zijn de meeste beleidsplannen afgerond of 

liggen ze op schema. Zo is de visienota jeugdzorg vastgesteld en is 

het lichtbeleid in uitvoering genomen. Ondanks de stijgende 

werkloosheid hebben we geen tegenvallers op het inkomensdeel 

van de WWB. Ook de meeste investeringen die voor 2013 gepland 

zijn, liggen op schema. De fietssnelweg F35 is geopend en in 

Daarlerveen en Haarle zijn we gestart met het centrumplan. 

In financieel opzicht geeft deze tweede bestuursrapportage een 

De fracties PvdA, BB, GL en 

ChrU dienen een 

amendement in. De 

indieners brengen het 

amendement uiteindelijk niet 

in stemming na een 

toezegging van wethouder 

Ten Have. 

  

Het voorstel is met 15 

stemmen voor (CDA, ChrU, 

VVD, HOP, GB) 

aangenomen. Voor stemmen 

ook de fracties BB, PvdA en 

D66 (7 stemmen) met de 



sluitend beeld te zien. Ook de taakstelling uit de eerste 

bestuursra””“rtage van ｷ 430.000,-- voor onderuitputting, 

inkoopcoördinatie en dergelijke is ingevuld. Enkele belangrijke 

meevallers zijn de verk““” van meer sni””ergr“en v““r ｷ 100.000,-
- en het collegebesluit uit de kadernota om een deel van de aanleg 

van de Noordzuidverbinding door te schuiven, betekent ook voor 

2013 een v““rdeel van ｷ 250.000,--.  
Hier tegenover staan enkele tegenvallers. Een lagere vaststelling 

van WOZ waardes en meer leegstand leiden tot een lagere OZB 

“”brengst, nadeel ｷ 150.000,--. Door stagnatie in de verkoop van 

gemeentelijke bouwkavels en bedrijventerreinen kunnen hier minder 

uren aan w“rden t“egerekend. Dit resulteert in een nadeel van ｷ 
128.000,--. Ook zijn er aanpassingen zonder budgettair effect. De 

te verwachte verliezen in gr“ndex”l“itaties stijgen met ｷ 639.000,--

. Dit bedrag onttrekken we aan de bufferreserve en heeft geen 

effect op de exploitatie van 2013. Het gemeentefonds valt in totaal 

ｷ 423.200,-- lager uit. Dit dekken we uit de Vrij aanwendbare 

reserve (VAR). In 2014 storten we dit bedrag weer terug in de 

VAR, zoals ook is aangegeven in de recent verschenen brief naar 

aanleiding van de meicirculaire. 

Bij de programmabegroting 2013 hebben we voorgesteld de reserve 

strategische projecten op te heffen per 2015. In deze 

bestuursrapportage stellen we voor om dit budgettair neutraal te 

vervroegen naar 31 december 2013 om zo de voordelen van het 

opheffen van de reserve eerder te realiseren. Deze voordelen zijn: 

bevorderen van de beheersbaarheid en de overzichtelijkheid van 

budgetten en voorkomen van veel administratieve werkzaamheden. 

Wij stellen u afsluitend voor in te stemmen met deze tweede 

bestuursrapportage 2013 inclusief de daarbij behorende actualisatie 

van de begroting. 

 

aantekening tegen het 

doorschuiven van een deel 

van de aanleg van de 

Noordzuidverbinding met 

een voordeel van ｷ 
250.000,-- voor 2013 te 

stemmen.  

De fractie GL (1 stem) stemt 

tegen het voorstel. 

5 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 

2013 

 

Samenvatting: 

Een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

is dat de gemeenten haar inwoners, die dat niet zelf kunnen, ook 

niet met hulp uit de omgeving, moeten helpen bij de deelname aan 

de samenleving. Dit is de compensatieplicht. Om hier invulling aan 

te geven wil de gemeente Hellendoorn de omslag maken van claim- 

en aanbodgericht werken naar vraag-en resultaatgericht werken. Er 

wordt niet langer gesproken over voorzieningen, maar over te 

bereiken resultaten. Om deze omslag te kunnen maken is de 

verordening maatschappelijke ondersteuning aangepast. 

 

Het voorstel is met 

algemene stemmen 

aangenomen. 

6 Beleidsnota ""Samenwerken aan een duurzaam Hellendoorn 

 

Samenvatting: 

De afgelopen periode is door zowel het college als de raad gevraagd 

om duurzaamheidsbeleid te formuleren. Duurzaamheid is onderdeel 

van onder andere het collegeprogramma, de strategische visie, 

diverse beleidstukken en het Rijks- en provinciale beleid.  

Er is een beleidsnota ｫSamen werken aan een duurzaam 

Hellendoornｬ opgesteld met een drietal uitvoeringsscenarioｬs 
(Huidig, Realistisch en Optimaal). In de beleidsnota zijn een aantal 

speerpunten benoemd waaraan de komende jaren gewerkt gaat 

worden. 

De fracties van GL, GB, 

PvdA, ChrU leggen een 

stemverklaring af. 

Het voorstel is aangenomen 

met 20 stemmen voor 

(fracties CDA, BB, GB, VVD, 

D66, HOP) en 3 stemmen 

tegen (fracties GL, PvdA). 

De fracties GL en D66 

dienen drie moties in, motie 

fairtrade gemeente (M1), 

motie millenniumgemeente 



Het college heeft gekozen voor het scenario Realistisch. Dit in het 

licht van de voorliggende bezuinigingen, de nog lopende 

taakstellingen en de capacitaire druk op de organisatie. Het scenario 

Realistisch is het minimale dat uitgevoerd moet worden om 

duurzaamheid een stap verder te brengen en (deels) te voldoen aan 

de brede ambities van de gemeente Hellendoorn. 

Voor de organisatorische borging van het duurzaamheidsbeleid 

heeft het college gekozen voor een coördinatiemodel. 

Het scenario Realistisch vergt per jaar 400 uur extra capaciteit. 

Voor de werkingsduur van het beleidsplan (2013 tot en met 2016) 

is daar binnen de bestaande middelen van klimaatbeleid een 

oplossing voor gevonden. 

 

(M2), motie lelieteelt (M3). 

De drie moties zijn 

verworpen. 

7 Verordening gemeentelijke begraafplaatsen 

 

Samenvatting: 

Op 12 maart 2013 heeft u de uitgangspunten vastgesteld om te 

komen tot een tweetal nieuwe verordeningen voor de gemeentelijke 

begraafplaatsen. Aanleiding is onder meer de ruimere keuze in 

grafrechttermijnen. De eerste is de Verordening op het beheer en 

gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen. De tweede is de 

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere 

rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente 

Hellendoorn 2013/2014. 

 

De fractie van GB legt een 

stemverklaring af. 

Het voorstel is aangenomen 

met 22 stemmen voor en 1 

stem tegen (HOP). 

8 Fietsstructuurplan 2014-2025 

 

Samenvatting: 

Door het fietsen aantrekkelijk te maken, wordt het fietsgebruik 

gestimuleerd. Fietsvriendelijke infrastructuur is daarbij onontbeerlijk.  

Het Fietsstructuurplan 2014-2025 geeft, als verdere uitwerking van 

het Hellendoorns MobiliteitsPlan, inzicht in de huidige en gewenste 

utilitaire en recreatieve fietsstructuur in 2025. 

Wij stellen u voor om het Fietsstructuurplan 2014-2025 vast te 

stellen. Tevens stellen wij u voor om jaarlijks bij het opstellen van 

de begroting een afweging te maken of er middelen beschikbaar 

worden gesteld voor de uitvoering van fietsvoorzieningen 

 

De fractie GL legt een 

stemverklaring af. 

Het voorstel is aangenomen 

met 22 stemmen voor en 1 

stem tegen (GL). 

9 Naar een afvalloos Twente 

 

Samenvatting: 

De 14 gemeenten in de Regio Twente streven naar een verdere 

verbetering van de grondstoffenrecycling. Met het oog op deze 

ambitie en de landelijk gestelde doelen voor het terugwinnen van 

grondstoffen uit de afvalketen hebben de Twentse gemeenten 

onderzocht welke meerwaarde kan worden gehaald uit 

intergemeentelijke samenwerking en afstemming van het 

afvalstoffenbeleid. Dit vanuit het besef dat het speelveld steeds 

complexer wordt en dat voor doeltreffend en doelmatig afvalbeheer 

kennis, expertise en daarmee ook voldoende financieel draagvlak 

(en schaalgrootte) van belang zijn. Voorgesteld wordt om in te 

stemmen met de gezamenlijke ambitie van een afvalloos Twente, 

waarbij gestreeft wordt naar een hergebruikspercentage van 90% 

en nog 50 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2030. 

 

Het voorstel is met 

algemene stemmen 

aangenomen met 

inachtneming van de 

wijziging van het concept 

besluit bij punt 1: in te 

stemmen met de bestuurlijke 

aanpak; en bij punt 2: in te 

stemmen met het opstellen 

van een projectplan 

afvalloos Twente. 

10 Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van de 

gemeente Hellendoorn (APV) 

Het besluit is aangenomen 

met 18 stemmen voor 



De vice voorzitter, de heer J. Scholten, zit dit agendapunt voor. 

 

Samenvatting: 

De gemeente heeft signalen ontvangen dat skaters geluidsoverlast 

veroorzaken op het Henri Dunantplein. De Vereniging van eigenaren 

Nieuw Dunant heeft zelfs gevraagd om een skateverbod op het 

plein. De gemeente kan momenteel al handhavend optreden op 

grond van artikel 2:47 van de APV 2009 bij onnodige overlast of 

hinder. Dit is echter zeer subjectief en moeilijk te beoordelen. Om 

het toezicht en handhaving te vergemakkelijken, wordt, gelet op de 

effectieve inzet van de beschikbare handhavingscapaciteit, en het 

belang van zowel de skaters als de bewoners, voorgesteld om de 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 

(APV) uit te breiden met een artikel specifiek over skaten. 

 

(fracties CDA, BB, ChrU, 

D66, en GB) en 5 stemmen 

tegen (fracties HOP, PvdA, 

VVD, GL). 

11 Voorbereidingsbesluit Kruidenwijk-Zuid 

Nagekomen agendapunt 

 

Samenvatting: 

Op 5 november 2012 heeft de raad een voorbereidingsbesluit 

genomen voor de gronden gelegen in fasen 2 en 3 van Kruidenwijk-

Zuid die werden aangeboden door de grootste grondeigenaar in het 

gebied, in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Gezien 

de aanhoudende economische crisis en de stagnatie van de 

woningbouw in fase 1, hebben burgemeester en wethouders geen 

gebruik gemaakt van het aanbod de gronden te kopen. Om 

ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan is er op 20 september 

2011 en op 5 november 2012 een voorbereidingsbesluit genomen. 

Het voorbereidingsbesluit is nog in werking t/m 9 november 2013. 

Over het vervolg van dit deel van de Heemtuin vinden gesprekken 

plaats met de marktpartijen waarmee de gemeente een 

samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Deze gesprekken zijn 

nog niet afgerond.  

Voorgesteld wordt een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen. 

 

Het voorstel is met 

algemene stemmen 

aangenomen. 

12 Motie vreemd aan de orde van de dag over extra middelen voor 

armoedebestrijding 

 

 

 

 

De motie is verworpen met 

5 stemmen voor (GL, PvdA, 

ChrU) en 18 stemmen tegen 

(CDA, BB, GB, D66, VVD, 

HOP). 

13 Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 

Gezien het late tijdstip worden de vragen schriftelijk beantwoord 

door het college en wordt het agendapunt doorgeschoven ter 

verdere afhandeling naar de raadsvergadering van 5 november 

2013. 

 

 

14 Besluitenlijsten openbare raadsvergadering van 24 en 26 september 

2013 

 

De besluitenlijsten zijn 

conform vastgesteld. 

15 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.21 uur. 

 

 

 

 

       De voorzitter, mevrouw A.H. Raven BA. 
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