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RAADSBESLUITEN
Raadsvergadering:
dinsdag 27 november 2018 om 19.30 uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te
Nijverdal.

Aanwezig: de burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden. Raadslid de
heer Bakhuis en wethouder Op den Dries zijn met kennisgeving afwezig.

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 Hellendoorn behandelde onder andere de volgende onderwerpen:
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
Vaststellen agenda
De agenda is conform vastgesteld.
Mededelingen
Wethouder Beintema heeft een mededeling uit het bestuurlijk overleg van een week eerder over de
marsroute N35 en over de dienstregeling trein. Het college zal de raad vanavond nog een mail
hierover toesturen ook in verband met een oproep aan de raadsleden in verband met de Vaste
Kamercommissie die donderdag 29 november aanstaande bij elkaar komt.
Wethouder Beintema deelt mede dat er vrijdag 30 november een buitengewone ledenvergadering
VNG is waar onder andere voortgang motie sociaal domein op de agenda staat. De burgemeester en
de wethouder zullen naar deze ledenvergadering gaan.
Vaststellen Voorstel Ombuigingsoperatie 2020 en verder
De fracties Lokaal Hellendoorn en VVD dienen een amendement (A1) in over begroting 2019 als
onderdeel van de bezuinigingsoperatie en een personeelsstop op uitbreiding.
Het amendement is verworpen met 10 stemmen voor (fracties LH en VVD) en 14 stemmen tegen
(fracties CDA, GL, CU, D66, PvdA).
De fracties Lokaal Hellendoorn en VVD dienen een amendement (A2) in over toevoegen van twee
randvoorwaarden over kostenbesparende maatregelen.
Het amendement is verworpen met 10 stemmen voor (fracties LH, VVD) en 14 stemmen tegen
(fracties CDA, GL, CU, D66, PvdA).
De fracties PvdA en Lokaal Hellendoorn dienen een amendement (A3) in over toevoegen van
inwonersraadpleging. In het amendement zijn drie tekstwijzigingen aangebracht. Het gewijzigde
amendement is in stemming gebracht, waarbij de stemmen staakten (12 stemmen voor van de fracties
LH, VVD, PvdA en raadslid Webbink van de fractie D66 en 12 stemmen tegen van de fracties CDA,
GL, CU en raadslid Op den Dries van de fractie D66). Daarmee wordt het amendement aangehouden.
Een beslissing over het amendement wordt uitgesteld tot de volgende raadsvergadering.
De wethouder zegt toe dat op pagina 2 van het raadsvoorstel onder het kopje Burger- en
overheidsparticipatie het laatste zinsdeel 'maatschappelijke organisaties en/of inwoners' wordt
gewijzigd in 'maatschappelijke organisaties en inwoners’. Inclusief deze wijziging is het voorstel
aangenomen met 13 stemmen voor (fracties CDA, GL, CU, D66) en 11 stemmen tegen (fracties LH,
VVD, PvdA).
De fractie Lokaal Hellendoorn dient een motie in over analyse oorzaak ombuigingsoperatie 2020 en
verder.

De motie is verworpen met 10 stemmen voor (fracties LH en VVD) en 14 stemmen tegen (fracties
CDA, GL, CU, D66, PvdA).
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 18 december
2018,
De griffier

de voorzitter,

