
 

 

 

RAADSagenda  
          13INT01951 

 

 

voor de openbare vergadering van de raad op dinsdag 28 mei 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 19.30 uur. 

 

 

2 Vaststellen agenda 

De indieners trekken de motie herijking subsidiebeleid in. Daarmee 

komt agendapunt 8 te vervallen 

 

 

3 Mededelingen 

Raadslid B. Bannink geeft aan bij agendapunt 5 niet deel te nemen 

aan de beraadslagingen, maar zal op de publieke tribune 

plaatsnemen. 

 

 

4 Gemeenterekening 2012. 

 

Samenvatting: 

In 2012 zijn weer de nodige zaken gerealiseerd of in gang gezet die 

wij ons in het kader van de programmabegroting 2012 hadden 

voorgenomen. Zo is het project Koemaste afgerond. Ook het 

sportpark De Voordam werd in dit kader heringericht. Er zijn onder 

andere twee kunstgrasvelden voor voetbal aangelegd. Onder de titel 

""Samen werken aan een kloppend hart"" is een vernieuwde 

strategische visie gepresenteerd. Daarnaast is de nieuwe 

begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan in gebruik genomen. De 

gemeenterekening sluit met een negatief saldo van ｷ 777.176,  . 
Dit rekeningsaldo is de resultante van een behoorlijk aantal mee- en 

tegenvallers. Meevallers hebben onder meer betrekking op de 

bijstandsverlening en een hogere uitkering uit het gemeentefonds. 

Nadelen betreffen onder meer lagere opbrengsten betaald parkeren, 

minder grondverkopen en lagere leges bij de omgevingsvergunning. 

 

De jaarrekening 2012 is gecontroleerd door 

PricewaterhouseCoopers Accountants. De accountant heeft bij de 

jaarrekening 2012 een controleverklaring verstrekt met een 

goedkeurend oordeel over de getrouwheid. Ook ten aanzien van de 

rechtmatigheid en Single Information Single Audit (SISA) hebben 

we een goedkeurende controleverklaring gekregen. Dit houdt in dat 

de financiële beheershandelingen conform de regels in de wet- en 

Het voorstel is met 

algemene stemmen 

aangenomen. 



regelgeving (onder meer verordeningen) zijn uitgevoerd en dus 

rechtmatig zijn. De goedkeurende controleverklaring voor de SISA 

regelgeving houdt in dat de controleverklaring bij de jaarrekening 

ook geldt voor de specifieke uitkeringen van het Rijk die in een 

speciale bijlage zijn verantwoord. 

 

5 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Broekmate te 

Nijverdal 

 

Samenvatting: 

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan ""Broekmate te 

Nijverdal"" betreft momenteel een extensief bebouwde open ruimte 

binnen de woonwijk Noetsele in Nijverdal. Het plangebied wordt 

omsloten door de achterzijden van woonpercelen aan de 

Rijssensestraat, Keizersweg, Noetselerbergweg en Cornelis 

Kuyperweg. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een kader te 

bieden voor de realisatie van 4 nieuwe vrijstaande bungalows in één 

bouwlaag ter vervanging van 4 bestaande woningen in één 

gebouw. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 22 

december 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. 

Voorgesteld wordt de ingediende zienswijzen deels gegrond (t.a.v. 

de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen en de 

begripsomschrijving van straatpeil) en deels ongegrond te verklaren 

en het bestemmingsplan gewijzigd vast te laten stellen conform de 

bijgevoegde nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

Broekmate. Daarnaast wordt voorgesteld om ambtshalve de 

toelichting aan te vullen met een nadere onderbouwing waarom in 

een deel van het plangebied vergunningsvrije bijgebouwen zijn 

uitgesloten. 

 

Het voorstel is met 17 

stemmen voor en 7 

stemmen tegen (fractie 

CDA) aangenomen. 

6 Informatienota implementatie Drank- en Horecawet 

 

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 geworden voor zowel vergunningverlening als ook 

voor toezicht en handhaving. Daartoe bevat de nieuwe wet naast 

een aantal verplichtingen, ook algemeen gestelde normen waar de 

gemeente zelf keuzes in moet maken. Die keuzes moet de 

gemeente in verordening vastleggen. De bijgevoegde 

implementatienota die is opgesteld in WT4-verband, bevat de 

wijzigingen van de wet, de verschillende bevoegdheden, de te 

maken keuzes en voorstellen. Wij stellen u voor deze 

implementatienota Drank- en Horecawet voor kennisgeving aan te 

nemen en in te stemmen met de voorstellen voor de nog op te 

stellen verordening paracommercie. Deze regels zijn op zich geen 

nieuw fenomeen; de voorschriften en beperkingen worden alleen 

overgeheveld van de vergunning (die overigens wel blijft bestaan) 

naar een algemene regel (de gemeentelijke verordening). 

 

Het voorstel is met 

algemene stemmen 

aangenomen met 

inachtneming van een 

aanvulling op punt twee van 

het besluit: ', gehoord de 

opmerkingen van de 

commissieleden in de 

commissievergadering abzm 

d.d. 25 april 2013 en de 

opmerkingen van de 

raadsleden in de 

raadsvergadering van 28 mei 

2013 die meegenomen 

zullen worden in de op te 

stellen verordening'. 

7 Verordening Kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013 

 

Samenvatting: 

Per 1 januari 2013 is de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen (WKO) gewijzigd. Deze wijziging betreft 

bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van de kinderopvangtoeslag 

voor doelgroepouders  De maatregelen hebben gevolgen voor de 

Het voorstel is een 

hamerstuk, blijft een 

hamerstuk. Het voorstel is 

conform vastgesteld. 



gemeentelijke taken. Daarom is de Verordening kinderopvang 

aangepast. 

 

 

 

 

8 Motie herijking subsidiebeleid 

Deze motie is ingetrokken bij het vaststellen van de agenda. 

 

 

9 Benoeming 2e plv griffier en 2e plv commissiegriffier 

 

Samenvatting: 

Om de kwetsbaarheid van de griffie te verminderen als het gaat om 

het aanwezig zijn bij raads- en commissievergaderingen, wordt een 

medewerker uit de organisatie, de heer A. Titsing, benoemd als 2e 

plaatsvervangend griffier en 2e plaatsvervangend commissiegriffier 

van de raadscommissies samenlevingszaken, grondgebied en 

algemene en bestuurlijke zaken en middelen. 

 

De raad heeft de heer A. 

Titsing benoemd als 2e plv 

griffier en 2e plv 

commissiegriffier. De 

benoeming is unaniem. 

10 Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 

 

 

De afhandeling van de lijst 

van ingekomen brieven 

wordt volgens voorstel 

afgehandeld muv nrs. 15 en 

18. Van de afdoening van 

deze brieven zullen raads- en 

commissieleden in kennis 

worden gesteld. 

11 Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 23 april 2013 

 

 

Conform vastgesteld. 

12 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 

 

 

 

       De voorzitter, mevrouw A.H. Raven BA. 
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