
RAADSagenda  
 

 

13INT00540 

 

 

 

voor de openbare vergadering van de raad op dinsdag 5 februari 2013 om 19.30 uur in 

de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal 

 

 

 

 

Agenda  

 

Besluit  

1 Opening 

 

 

 

2 Vaststellen agenda 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde 

van de dag wordt nieuw 

agendapunt 13, sluiting 

wordt agendapunt 14. 

3 Mededelingen 

 

 

 

Mka: mw. Mak-van 

Petersen; J.H. Coes; 

Toelichting op twee 

uitgereikte stukken, 1. 

antwoordbrief college nav 

vragen fractie D66, 2. 

informatie totstandkoming 

onderhandelaarsakkoord 

VNG-Rijk. 

4 Aanpassing verordeningen in verband met wijzigingen van de Wet 

werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), en 

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 

 

Samenvatting: 

Als gevolg van de aanpassing van de Wet werk en bijstand (WWB), 

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), en de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een aantal verordeningen 

aangepast. Het gaat om de Verordening maatregelen en boete 

WWB/Bbz, de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ, de 

Toeslagenverordening WWB, de Verordening Langdurigheidstoeslag 

WWB en de Verordening behandeling bezwaarschriften sociale 

zekerheid. 

De meest ingrijpende wijziging is de introductie van de bestuurlijke 

boeten bij uitkeringsfraude. 

Wij bieden u de gewijzigde verordeningen aan ter vaststelling. 

 

 

 

 

Conform vastgesteld. 



5 Kadernota investeren en afschrijven 

 

Samenvatting: 

In de afgelopen jaren is op velerlei terrein fors geïnvesteerd. Alleen 

al in het kader van de strategische ”r“jecten is v““r z“''n ｷ 130 
miljoen geïnvesteerd. Bij investeringen gaat het om activiteiten en 

projecten met een duurzaam nut. Dat betekent dat de samenleving 

gedurende een reeks van jaren profijt heeft van de investeringen die 

zijn gedaan. De met deze investeringen samenhangende kosten 

komen daarom niet in één keer ten laste van de exploitatie maar 

worden verdeeld over de jaren waarin de investering meegaat. In 

het financiële jargon noemen we dat  ｫafschrijvenｬ. 
De voorschriften binnen het BBV bieden ruimte voor verdere 

invulling en concretisering. In de financiële verordening zijn daarover 

afspraken gemaakt. Vooruitlopend op de algehele herziening van 

deze verordening wordt het beleid rondom investeren en afschrijven 

in deze notitie geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn in de 

tweede bestuursrapportage 2012 en programmabegroting 2013 al 

kort toegelicht. Zo wordt consequent niet langer afgeschreven op 

gronden en wordt voor schoolgebouwen een afschrijvingstermijn 

gehanteerd van 60 in plaats van 40 jaar. Daar staat tegenover dat 

in de jaren 2012-2016 “” andere “nderdelen v““r een bedrag van ｷ 
9,3 miljoen versneld wordt afgeschreven. Ook op andere punten 

zijn wijzigingen doorgevoerd. Veelal aansluitend bij de praktijk van 

de afgelopen jaren. De wijzigingen worden betrokken bij het 

opstellen van de jaarrekening 2012. 

Voorstel is aangenomen met 

22 stemmen voor en 2 

tegen (fracties HOP en 

D66). 

6 Subisdie-aanvraag explosieven gerelateerde werkzaamheden 

gemeente Hellendoorn 

 

Samenvatting: 

De afgelopen periode zijn er onderzoeken geweest naar de 

aanwezigheid van explosieven en is een niet gesprongen bom 

ontmanteld. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij het rijk. 

Voorwaarde is dat de raad een besluit neemt tot het indienen van 

een aanvraag. 

Conform vastgesteld. 

7 Vaststelling bestemmingsplan CAVV Haarle 

 

Samenvatting: 

Het ontwerpbestemmingsplan CAVV Haarle heeft vanaf 31 

augustus 2012 zes weken ter inzage gelegen. Het plan biedt de 

CAVV de mogelijkheid om de bestaande fabriek uit te breiden. Er 

zijn drie zienswijzen ingediend. In de inhoud van de zienswijzen zien 

we geen aanleiding om af te zien van de vaststelling. Wij stellen u 

voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Conform vastgesteld. 

8 Leerplichtverslag schooljaar 2011-2012 

 

Samenvatting: 

Het leerplichtbeleid richt zich erop om de onderwijskansen van 

leerlingen te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door een goede 

samenwerking met diverse partijen zoals politie, jongerenwerk, 

scholen en maatschappelijk werk. In het voortgezet onderwijs wordt 

gewerkt met een zorgadviesteam met een positief resultaat. In 

vergelijk met voorgaand jaar is er sprake van een kleine toename 

van het aantal meldingen. Verder hebben zich geen specifieke 

trends voorgedaan. 

 

 

Conform vastgesteld. 



9 Wijziging verordening op de ambtelijke bijstand en de 

fractieondersteuning 

 

Samenvatting: 

In de afgelopen jaren is het afwikkelen van de vergoeding voor 

fractieondersteuning lastig gebleken voor fracties, de griffie en de 

ambtelijke organisatie. Bovendien kost dit relatief veel tijd / 

inspanning in verhouding tot de hoogte van de vergoeding. Wij 

stellen daarom voor om de verordening te wijzigen op het punt van 

verantwoording. De fracties leggen in het vervolg rechtstreeks 

verantwoording af aan de raad. Dat dient vóór 15 februari van het 

daarop volgende jaar te gebeuren. Voor 2010 en 2011 wordt de 

vergoeding vastgesteld overeenkomstig de eerder betaalde 

voorschotten. 

Conform vastgesteld. 

10 Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Hellendoorn 2009. 

 

Samenvatting: 

Binnenkort wordt het nieuwe treinstation in gebruik genomen. Om 

ook daar op te kunnen treden tegen vormen van ongewenst 

(brom)fietsparkeren, moet de bestaande bepaling in de APV 2009 

worden uitgebreid met een bepaling tegen (brom)fietsen die voor 

langere tijd onbeheerd worden achtergelaten en tegen 

(brom)fietswrakken. Na vaststelling van de wijziging van de APV, 

kan het college die bepalingen nader invullen met een 

aanwijzingsbesluit. Wij adviseren om de APV 2009 te wijzigen 

conform bijgaand wijzigingsbesluit. 

Conform vastgesteld. 

11 Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken- Vragen fracties 

 

 

Afdoening ingekomen 

brieven conform voorstel 

muv 

brief nr 5: wordt ter 

afdoening in handen stellen 

van het college van B en W 

met een afschrift daarvan in 

de comissie Grondgebied; 

brief nr 17: om advies in 

handen stellen van B en W; 

brief nr 24: afdoening blijft 

gelijk, woord 'informele' 

wordt geschrapt. 

12 Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 11 december 2012 

 

Conform vastgesteld. 

13 Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

Onderwerp: betaald parkeren. 

Ingediend door: fractie HOP. 

Verworpen met 23 stemmen 

tegen, 1 voor (HOP) 

14 Sluiting 

 

20.30 uur: sluiting 

vergadering. 

 

 

       De voorzitter, mevrouw A.H. Raven BA. 
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