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11INT02355 
Raadsbesluiten 
 
25 oktober 2011 
 
Aanwezig:  
De burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden, met uitzondering van de dames A. 
Endeman en A.C.M. Mak-van Petersen die met kennisgeving afwezig waren.  
Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de meest besproken punten. Op www.hellendoorn.nl staat een 
digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 
 

1. Kadernota maatschappelijke ondersteuning 2011-2014 “Meer samenleven” van de subregio 
midden Overijssel met beleidsagenda van de gemeente Hellendoorn 
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dienen gemeenten een 
beleidsplan maatschappelijke ondersteuning vast te stellen voor een periode van vier jaren.   
Gemeenten staan de komende jaren voor grote uitdagingen: drastische bezuinigingen en 
omvangrijke decentralisatieprocessen. De kadernota en de beleidsagenda zijn bedoeld om 
adequaat te anticiperen op deze ontwikkelingen. De koers die gekozen is omvat dan ook een 
duidelijke trendbreuk met de vorige subregionale kadernota en het lokale Wmo beleidsplan. In 
de komende periode moet de cultuuromslag gemaakt worden naar meer samenleving en 
minder overheid, meer welzijn en minder zorg en meer eigen kracht en minder (individuele) 
voorzieningen. Evenals in de vorige kadernota en Wmo beleidsplan worden zes domeinen 
onderscheiden. In deze kadernota echter zijn Vrijwilligerswerk en Mantelzorg aangemerkt als 
pijlers van maatschappelijke ondersteuning. Om hieraan meer vorm en inhoud te kunnen 
geven is duidelijk onderscheid gemaakt tussen het brede Vrijwilligerswerk enerzijds en 
Mantelzorg anderzijds.  
In verband met de weinig rooskleurige financiële situatie van gemeenten en de omvang-rijke 
taken die naar gemeenten zullen worden overgeheveld, wordt voorgesteld – met het oog op 
de positieve effecten van efficiëncy en synergie –  de subregionale samenwerking op het 
gebied van maatschappelijke ondersteuning te intensiveren. 
De raad heeft conform besloten. 
 

2. Aanpassing SISa verantwoordingsbijlage 2010 (onderdeel van de Gemeenterekening 2010) 
Met ingang van 2010 leveren organisaties die de Wsw uitvoeren voor gemeenten, zelf SiSa 
verantwoordingsinformatie aan richting het CBS (en niet meer zoals voorheen via een aparte 
verantwoording met accountantsverklaring). Uit de doorlevering van die SiSa 
verantwoordingsinformatie inzake de Wsw (vanuit het CBS aan de gemeente Hellendoorn) is 
gebleken dat de uitvoeringsorganisaties Wezo en Sallcon dezelfde verantwoordings-informatie 
hebben opgegeven als de gemeente Hellendoorn heeft gedaan in haar SiSa 
verantwoordingsbijlage in de Gemeenterekening 2010. Er is derhalve sprake van een dubbele 
telling. Het gaat hierbij om 3 geïndiceerde inwoners van de gemeente Hellendoorn die een 
dienstbetrekking hebben bij Wezo dan wel Sallcon. Gebleken is dat de gemeente Hellendoorn 
ten onrechte de verantwoordingsinformatie vanuit de voor-noemde uitvoeringsorganisaties 
heeft opgenomen in de SiSa verantwoordingsbijlage bij de Gemeenterekening 2010. Als 
gevolg hiervan wijzigt de vastgestelde SiSa verantwoor-dingsbijlage in de Gemeenterekening 
2010 en moet de gemeente Hellendoorn een herziene aanlevering SiSa 2010 indienen. 
De raad heeft hiertoe conform het voorstel besloten. 
 

3. Vaststelling verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de 
subsidie voor de BI-zone Nijverdal-Centrum 2012 
De gemeente verleent haar medewerking aan het verzoek van Handelsbelangen om te komen 
tot een zogenoemde BI-zone. De gebruikers van zakelijke panden binnen het 
parkeerbelastinggebied (of bij leegstand de eigenaar) krijgen met ingang van 2012 van de 
gemeente een aanslag BIZ-bijdrage. De opbrengst van deze belastingsoort zal, onder 
inhouding van kosten, worden uitgekeerd in de vorm van een subsidie aan de Stichting 
Ondernemersfonds Nijverdal. Dat is een stichting van de gezamenlijke ondernemers binnen 
het gebied. Zij zullen dat geld vervolgens in het gebied besteden onder de voorwaarden die de 
gemeente en de ondernemers samen vastleggen in een uitvoerings-overeenkomst.  
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De raad stelde conform het voorstel de Verordening BI-zone Nijverdal-Centrum 2012 vast. 
 

4. Gezamenlijke Motie vreemd aan de orde van de dag:“Openhouden station Daarlerveen” 
De motie werd unaniem aangenomen. De raad sprak als zijn standpunt uit dat het station 
Daarlerveen niet gesloten wordt en onderdeel blijft uitmaken van de lijn Almelo-Mariënberg, 
ook bij doortrekking van de lijn naar Hardenberg, eventueel Emmen. De raad heeft het college 
opgedragen: 

1. het standpunt van de raad in te brengen in het overleg van de wethouders verkeer en 
vervoer bij de Regio Twente (en de provincie) ter voorbereiding op de definitieve 
standpunt bepaling van het DB van de Regio; 

2. het standpunt van de raad in te brengen in de besluitvorming binnen het DB van de 
Regio; 

3. andere noodzakelijke acties te ondernemen teneinde alles in het werk te stellen om 
het station in Daarlerveen open te houden; 

4. hierbij alle reeds beschikbare informatie, kennis en inzet van derden te gebruiken die 
hiervoor noodzakelijk zijn. 

 
5. Stilstaan bij 12 ½ jaar raadslidmaatschap J. Veneman 

De voorzitter overhandigde de heer Veneman een beeldje “ Een stevige handdruk zegt meer 
dan woorden kunnen uitdrukken”  
 

 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 13 december 
2011. 
 

 
De griffier,      De voorzitter,  
 

 


