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Aanwezig:  
De burgemeester als voorzitter, de griffier, alle wethouders en de raadsleden met uitzondering van 
mevrouw D. Bakker en de heer J. Veneman.  
Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de meest besproken punten. Op www.hellendoorn.nl 
staat een digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 
 
De raad van behandelde onder andere de volgende onderwerpen: 
 
• Behandeling twee initiatief voorstellen en een motie vreemd aan de orde van de dag: 

- Initiatief voorstel fractie HOP voor het instellen van een onderzoek ex art. 155a 
Gemeentewet met betrekking tot de besluitvorming en de uitvoering van de 
garantstellingen van het project Nieuw Dunant: 
Verworpen met alleen de stemmen van de fractie HOP voor 

- Initiatief voorstel van alle fracties tot het instellen van een onderzoekscommissie met 
betrekking tot de besluitvorming en de uitvoering van de garantstellingen van het 
project Nieuw Dunant: 
Unaniem aangenomen 

- Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PvdA over decentralisatie: niet 
akkoord gaan met overheveling van taken richting gemeenten zonder bijbehorend 
budget, en niet akkoord gaan met inperking van de gemeentelijke autonomie: 
Aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen. 

 
• Winkeltijdenverordening  

(verzoek namens Coöp Supermarkten BV om deze verordening zo aan te passen dat de 
vestiging aan de Smidsweg 7c te Nijverdal op zondag open mag): 
Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt verzoeker 
meegedeeld dat het niet in de bedoeling ligt  om onze verordening op dit punt aan te passen, met 
dien verstande dat een brede discussie wordt gestart over de openingstijden op zondag; de fracties 
PvdA, VVD, D66 en HOP worden geacht tegen te hebben gestemd. 
 

• Inzet van ISV3-gelden (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) 
De gemeente wil op korte termijn een woonvisie, structuurvisie en een visie voor de PC Stamstraat 
en omgeving opstellen. Hiervoor is budget nodig. De raad stemde er mee in hiervoor de ISV-
gelden te benutten. 
 

• Subsidieplafonds 2011 
Conform het voorstel van het college besloot de raad de  jaarlijkse subsidieplafonds vast te stellen 
voor de Subsidieverordening cultuur, welzijn en zorg gemeente Hellendoorn, de 1/3-regeling wijk- 
en buurtaccommodaties gemeente Hellendoorn, de Sportsubsidieverordening,  de Bijdrageregeling 
voor de sociale woningbouw, de Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten en 
de Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010. De fracties VVD en 
GB worden geacht tegen te hebben gestemd. 
 

• Eerste wijziging van de legesverordening 2011 
De ministerraad heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor reisdocumenten. Omdat onze 
huidige tarieven niet kostendekkend zijn, stelde het college voor om de tarieven te verhogen tot de 
nieuwe maximumbedragen. 
Tevens stelde het college voor om de Legesverordening 2011 tekstueel aan te passen vanwege de 
inwerkingtreding van de Brandbeveiligingsverordening 2010. 
De raad heeft conform besloten. De fractie HOP wordt geacht tegen te hebben gestemd. 
 

• Wijziging tarieven OZB 2011 als gevolg van algemene herwaardering 
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Vergeleken met de vorige waardepeildatum zijn de woningen gemiddeld 3,09 procent in waarde 
gedaald en de niet-woningen gemiddeld 3,19 procent in waarde gestegen. Om te voorkomen dat 
deze waardeontwikkeling leidt tot een andere belastingopbrengst dan geraamd in de begroting, 
moeten de tarieven worden aangepast. Door deze aanpassing komt de OZB-opbrengst weer uit op 
het bedrag dat in de begroting voor 2011 is geraamd. 
Het college stelde voor om het: 
- gebruikerstarief voor niet-woningen te verlagen van 0,1595 procent naar 0,1534 procent; 
- eigenarentarief voor woningen te verhogen van 0,0952 procent naar 0,0974 procent; 
- eigenarentarief voor niet-woningen te verlagen van 0,1994 procent naar 0,1917 procent. 
Daardoor wordt tevens voorkomen dat er tussen de beide categorieën een verschuiving van de 
belastingdruk ontstaat. 
De raad heeft conform besloten, de fracties VVD en HOP worden geacht tegen te hebben 
gestemd. 
 

• Goedkeuring jaarstukken (jaarverslag 2009 en concept begroting 2010) ROOS (Regionaal 
Overleg Openbare Scholen) 
Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de gemeenten Rijssen-Holten, Twenterand en 
Wierden is per 1 januari 2005 bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. De 
vier gemeenten hebben een toezichthoudende taak. Jaarlijks moeten de vier gemeenteraden de 
ontwerpbegroting en de ontwerprekening goedkeuren. Het jaar 2009 sluit met een tekort dat wordt 
onttrokken aan de algemene reserve. De begroting 2011 sluit met een positief saldo. Conform het 
voorstel van het college besloot de raad de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 goed te 
keuren. 
 

• Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2012 
De kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2010 - 2012 en het Actieplan integraal veiligheidsbeleid 
2011 zijn opgesteld om het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Hellendoorn een nieuwe 
impuls te geven en duidelijkheid te verschaffen in de prioritering en binnen welke kaders dit wordt 
uitgevoerd. De raad heeft conform het voorstel van het college besloten. Hiermee wordt tevens 
voldaan aan de voorgestelde wetswijziging dat de raad eens per vier jaren een nota integrale 
veiligheid dient vast te stellen. 
 

• Veiligheidsregio Twente 
De Wet veiligheidsregio’s, in werking getreden op 1 oktober jl., heeft als doel een efficiënte en 
kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. Met 
de veiligheidsregio wordt uitvoering gegeven aan de noodzaak die in de afgelopen jaren is 
gebleken om de bestuurlijke en operationele slagkracht te vergroten. 
Daartoe dient een gemeenschappelijke regeling in het leven te worden geroepen. De 
Veiligheidsregio Twente is een nieuw bestuursorgaan, dat bevoegdheden en taken krijgt van de 
Wet veiligheidsregio’s op het gebied van brandweerzaken, de geneeskundige hulpverlening bij 
ongevallen en rampen en een aantal gemeentelijke crisisbeheersingstaken. De politie maakt 
organisatorisch geen onderdeel uit van de Veiligheidsregio, maar de wetgever stelt wel verplicht 
om de samenwerking tussen het Regionaal College en het Veiligheidsbestuur vast te leggen in een 
convenant.  
Conform het voorstel van het college heeft de raad besloten tot het aangaan van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente en het schrappen van enkele artikelen uit de 
Gemeenschappelijke regeling Regio Twente. 

 
• Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2010 

De raad heeft conform het voorstel van het Audit comittee ingestemd met het controleprotocol 
2010. Daarin zijn de reikwijdte, criteria en richtlijnen voor de accountant en het normenkader ten 
aanzien van de rechtmatigheidscontrole opgenomen. Daarnaast zijn de rapportagemomenten van 
de accountant en de vorm waarin gerapporteerd wordt, vastgelegd. 
 

• Afscheid burgemeester ir. J.J. van Overbeeke 
Op gepaste wijze nam de raad afscheid van zijn voorzitter in diens laatste raadsvergadering als 
burgemeester van Hellendoorn 
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Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1 februari 2011, 
 
De griffier,     de voorzitter, 
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