RAADSagenda
13INT04169

voor de openbare vergadering van de raad op dinsdag 3 december 2013 om 19.30 uur
in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal

Agenda
1

Uitspreken in memoriam raadslid de heer H. Webbink

2

Vaststellen agenda

3

Mededelingen

4

Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Twente

Besluit

Het voorstel is unaniem
vastgesteld

Samenvatting:
In het Transitieplan Jeugd van het Rijk, VNG en IPO zijn belangrijke
mijlpalen opgenomen met betrekking tot de overgang van de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de zorg voor jeugd naar
gemeenten in 2015. Tijdens het bestuurlijk overleg tussen Rijk,
VNG en IPO van 26 april 2013 zijn afspraken gemaakt over het
overgangsjaar 2015. Onderdeel van deze afspraken is dat
gemeenten in regionaal verband transitiearrangementen realiseren.
Het doel van de regionale transitiearrangementen is om per 31
oktober 2013 een arrangement gereed te hebben dat inzicht biedt
in de continuïteit van zorg voor cliënten. Toetsing van dit
arrangement zal plaatsvinden door de transitiecommissie
stelselherziening jeugd (TSJ). Het arrangement zelf is een overzicht
van gemaakte afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en
financiers. Het arrangement geeft inzicht in de wijze waarop iedere
regio omgaat met de volgende punten:
-De continuïteit van zorg realiseren;
-De hiervoor benodigde infrastructuur realiseren;
-De frictiekosten als gevolg van de transitie per 1-1-2015 beperken.
5

Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016
Samenvatting:
In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is opgenomen dat gemeenten
iedere vier jaar een lokale nota gezondheidsbeleid vaststellen.
Ons gezondheidsniveau ligt, evenals in de rest van Twente, onder
het landelijk gemiddelde. Gezondheid is en blijft mede daardoor een
belangrijk thema.

Het voorstel is unaniem
vastgesteld

Centraal in de voorliggende nota Vitale coalities, betere
gezondheid, meer participatie staat het vormen van vitale coalities.
De weg naar een vitale coalitie begint met het besef dat het behalen
van gezondheidswinst niet alleen vanuit het gezondheidsdomein
wordt bereikt. Nauwe samenwerking met andere (gemeentelijke)
beleidsterreinen is nodig.
In het uitvoeringsprogramma voor 2014 en verder staan onder meer
centraal: het stimuleren van sporten en bewegen, het tegengaan
van roken, drugs- en alcoholgebruik, het bestrijden van
overgewicht, huiselijk geweld en het bevorderen poliklinische
functies op locatie.
De financiële kaders zijn zeer beperkt. Er is geen ruimte voor nieuw
beleid. De nota beoogt vooral een overzicht te geven van bestaande
activiteiten en projecten en verbindingen (vitale coalities) te laten
zien tussen beleidsterreinen, om op deze manier gezondheid een
duidelijke plek te geven in het gemeentelijk beleid.
6

Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn
2014
Samenvatting:
De huidige Algemene subsidieverordening samenleving gemeente
Hellendoorn 2011 moet worden aangepast. De voorgestelde
wijzigingen van de subsidieverordening bestaan uit twee
onderdelen: technische wijzigingen en inhoudelijke wijzigingen. De
inhoudelijke wijzigingen hebben te maken met de integratie van de
regels voor subsidie aan beroepsmatige instellingen, die tot nu toe
in een apart document waren vastgelegd (o.a. in de
Beleidsuitgangspunten budgetsubsidiëring).

7

Bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013
Samenvatting:
Het bestemmingsplan Hellendoorn Dorp is in 2003 vastgesteld en
wordt herzien vanwege de wettelijke 10-jaarstermijn voor
bestemmingsplannen.
Het ontwerpbestemmingsplan Hellendoorn-Dorp 2013 heeft 6
weken ter inzage gelegen. Op het plan zijn 4 zienswijzen ingediend.
Drie van deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van de
regels of de verbeelding (kaart). Voorgesteld wordt de zienswijzen
te beoordelen zoals aangegeven in de Zienswijzennota. Daarnaast is
er een aantal wijzigingen dat meegenomen moeten worden,
zogeheten ambtshalve wijzigingen.

8

Wijziging kapverordening
Samenvatting:
De in 2012 herziene kapverordening bevat een
waardevollebomenkaart voor niet-gemeentelijke bomen binnen de
bebouwde kom. In de kapverordening zijn op verzoek van uw raad
passages opgenomen om voor 1 januari 2014 ook voor buiten de
bebouwde kom een waardevollebomenkaart voor niet-gemeentelijke
bomen op te stellen. Door de hoeveelheid werk die een dergelijke
inventarisatie met zich meebrengt, is deze datum niet haalbaar
gebleken. Voorgesteld wordt daarom de datum van 1 januari 2014

Het voorstel is unaniem
vastgesteld met
inachtneming wijziging in
besluit, waarbij artikel 12 lid
1 verwijst naar artikel 16 lid
1 (en niet naar artikel 15 lid
1)

Het voorstel is aangenomen
met 2 stemmen tegen (VVD
+ HOP)
Het amendement is
verworpen

Het voorstel is unaniem
vastgesteld

te wijzigen in 1 januari 2015.
9

Toeristenbelasting
Samenvatting:
Met het aannemen van dit voorstel stelt uw raad de nieuwe
tarieven voor de toeristenbelasting vast. Door een dalende trend in
het aantal overnachtingen is er een verschil ontstaan tussen de
opbrengsten uit de toeristenbelasting en geraamde opbrengst in de
gemeentebegroting. In de kadernota die uw raad op 2 juli heeft
vastgesteld, is bepaald dat de inkomsten uit de toeristenbelasting
met 50.000,- moeten stijgen. Wij stellen u voor de tarieven te
verhogen.

10

Verhuur unit Maximastraat 10 te Nijverdal (unit 16 Nieuw Dunant)

Het amendement van de
fracties PvdA, VVD, CDA,
GB, ChrU is aangenomen
(met 16 stemmen voor)
daarmee vervalt het
voorliggende besluit met
aanvulling van de wethouder
op amendement

Het voorstel is unaniem
vastgesteld

Samenvatting:
Met het wijn- en whiskyhuis Nijverdal is overeenstemming bereikt
over de huur van een deel van unit 16 in het Nieuw Dunant. De tot
stand-koming van een overeenkomst heeft de nodige tijd gevergd
omdat onder andere het opleveringsniveau een struikelblok vormde.
De ruimte wordt in principe in een casco staat opgeleverd waarna
de huurder een in feite door hem niet terug te verdienen investering
moet doen om het pand gebruiksklaar te maken. Het
opleveringsniveau is nu zodanig uitonderhandeld dat de ruimte turnkey wordt opgeleverd. Dit vergt van onze kant een extra investering
van 57.765,--. Voor welk bedrag u wordt gevraagd een krediet
beschikbaar te stellen. Tegenover de investering staan
huurinkomsten die toereikend zijn om de investering te dekken.
11

Vaststelling nieuwe Drank- en Horecaverordening gemeente
Hellendoorn 2013

Het voorstel is vastgesteld
met 1 stem tegen (PvdA)

Samenvatting:
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in
werking getreden. Met de nieuwe wet is de burgemeester het
bevoegde gezag voor zowel de vergunningverlening als voor
toezicht en handhaving. De wet bevat een aantal
keuzemogelijkheden welke vastgelegd moeten worden in een
gemeentelijke verordening. Hiertoe zijn verschillende bijeenkomsten
(voor onder andere belanghebbenden) georganiseerd en is een
implementatievoorstel gedaan. Onderliggend ontwerp-besluit is de
feitelijke, wettelijke uitwerking van het reeds aan de raad gedane
implementatievoorstel waar op 28 mei 2013 mee is ingestemd met
inachtneming van de aanbevelingen die door de raad zijn gedaan
(13INT00932).
12

Evaluatie reclamebelasting 2013
Samenvatting:
Hierbij treft u de evaluatie aan van het proces rond de aanslagen
reclamebelasting 2013. Uit de evaluatie komt het volgende beeld
naar voren:
- De aanslagen reclamebelasting 2013 zijn conform de Verordening
reclamebelasting 2013 opgelegd. Kort daarna bleek de ""letter van
de wet ""te wringen met de ""geest van de verordening"". Dat is
opgelost door aanslagen ambtshalve te verminderen. Het ging

Het voorstel is vastgesteld
met 1 stem tegen (GL)

daarbij om openbare aankondigingen op leegstaande panden, op
posters, op lichtbakken en rond gemeenteplattegronden. Om één en
ander ook formeel juridisch te repareren, stellen wij u voor om de
Verordening reclamebelasting 2013 en 2014 te wijzigen.
- Uit de evaluatie blijkt een “”brengst van 57.120,--, daar waar
bij de invoering van de reclamebelasting n“g werd gerekend “”
60.000,--.
- In totaal werden er 29 bezwaarschriften ingediend tegen de
aanslagen reclamebelasting 2013.
- Aan de Stichting Promotie Nijverdal is een subsidiebedrag verleend
van 60.000,--.
Deze evaluatie had ook een onderzoek moeten bevatten naar
uitbreiding van het gebied in combinatie met een onderzoek naar de
mogelijkheden van tariefdifferentiatie. Vanwege een tekort aan
personele capaciteit worden deze onderzoeken in een later stadium
uitgevoerd.
13

Intensivering samenwerking WT4

Het voorstel is unaniem
vastgesteld

Samenvatting:
Naar aanleiding van de evaluatie, de raadsbijeenkomst en de motie
van uw raad is onderzocht op welke wijze tot concretisering en
versnelling van de samenwerking in WT4 verband zou kunnen
worden gekomen.
Hiertoe heeft de Stuurgroep een aangescherpte visie voorgelegd
aan de colleges en de gemeentesecretarissen opdracht gegeven om
in dit verband concrete taakvelden te benoemen.
De gemeentesecretarissen hebben 6 business cases benoemd,
daarvan zijn er 4, voor elke gemeente 1, door de Stuurgroep en
door de 4 colleges geaccordeerd om te worden uitgewerkt.
In dit raadsvoorstel wordt verantwoord op welke wijze invulling is
gegeven aan de inhoud van uw motie en wordt u geïnformeerd over
de ontwikkelingen in deze.
14

Eerste wijziging Legesverordening 2014
Samenvatting:
In de Legesverordening 2014, zoals die naar verwachting zal
worden vastgesteld door u op 5 november 2013, is ten opzichte
van 2013 alleen nog maar de component inflatie verwerkt. Dit
voorstel bevat de verdere inhoudelijke wijzigingen van de
tarieventabel.
a.geen vermissingskosten meer voor reisdocumenten van personen
jonger dan 14 jaar;
b.wijziging grondslag voor verstrekken persoonsgegevens aan
notarissen;
c.redactionele wijziging artikel over de Leegstandswet;
d.verwerking collegebesluit over ontheffingverlening door directeur
RDW;
e.uitbreiding bepaling met betrekking tot de Zondagswet over
geluid;
f.uitbreiding van het artikel over de bouwkosten met een
zogenoemde richtprijzentabel;
g.redactionele wijziging van het artikel over kappen;
h.uitbreiding van bepaling over beschikkingen met betrekking tot
evenementen.
Wij stellen u voor om de eerste wijziging van de Legesverordening

Het voorstel is unaniem
vastgesteld.

2014 conform dit voorstel vast te stellen.
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Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken

Conform

16

Besluitenlijsten openbare raadsvergadering van 29 oktober en 5
november 2013

Conform

17

Sluiting

De voorzitter, mevrouw A.H. Raven BA.

