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11INT02356 
Raadsbesluiten 
 
8 en 10 november 2011 
 
Aanwezig:  
Op 8 november 2011: De burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raads-leden. 
Op 10 november was mevrouw H. Ligtenberg-Grondman 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. 
 
• Tweede bestuursrapportage 2011 (Tweede burap 2011) 

Deze tweede bestuursrapportage over 2011 geeft aan hoe het staat met de uitvoering van de 
programmabegroting 2011. De uitvoering van geplande activiteiten loopt in grote lijnen naar ver-
wachting. Ook in de voortgang van de strategische projecten is weer veel gebeurd. De projecten 
vorderen gestaag. De tweede bestuursrapportage sluit budgettair neutraal. Dit is een resultante 
van een groot aantal mee- en tegenvallers. Het budgettair perspectief voor de strategische 
projecten is de afgelopen periode nagenoeg ongewijzigd gebleven. 
De raad heeft met de Tweede burap 2011 ingestemd. De fracties van de Partij van de Arbeid 
(PvdA) en GroenLinks (GL) worden geacht tegen beslispunt 5 te hebben gestemd (Het opnemen 
van een investering van € 125.000,-- voor het 2x2 proof maken van het combiplan ten laste van 
het Hellendoorns mobiliteitsplan). De fractie Hellendoorns Onafhankelijke Partij (HOP) wordt 
geacht tegen de hele Tweede burap 2011 te hebben gestemd. 
 

• Programmabegroting 2012 
De programmabegroting 2012 geeft het financieel en beleidsmatig kader voor het gemeen-telijk 
beleid in de komende jaren. De begroting 2011 stond in het teken van forse ombui-gingen. In 
2012 gaan wordt verder gegaan met het realiseren van deze ombuigingsmaat-regelen. In de 
begroting is nauwelijks nieuw beleid opgenomen. Daar staat tegenover dat extra ombuigingen ook 
zeer beperkt zijn. Gekozen is voor een sobere begroting. Aan de ene kant om de genoemde 
ombuigingen te kunnen realiseren, aan de andere kant omdat er nog veel onduidelijk is over de 
nieuwe taken die op de gemeente afkomen op grond van de bestuursafspraken met het rijk. 
De jaren 2012 en 2015 zijn budgettair sluitend. De tussenliggende jaren laten nog een tekort zien. 
Het tekort in 2014 is beperkt, maar het tekort van € 861.000,-- in 2013 is fors te noemen. In een 
vroegtijdig stadium wordt dan ook begonnen met het nemen van maatregelen om een sluitende 
begroting 2013 te kunnen voorleggen.  
De raad heeft met de Programmabegroting 2012 inclusief het meerjarenperspectief inge-stemd. 
De fracties van de VVD, D66, HOP en GL worden geacht te hebben tegengestemd. 
Een motie van de fracties BurgerBelang (BB) en het CDA waarin wordt uitgesproken dat het 
college van burgemeester en wethouders bij het vaststellen van de hoogte van de onroerend zaak 
belasting voor de jaren 2013 en 2014 de door het rijk vastgestelde macronorm als uitgangspunt 
dient te hanteren, werd aangenomen met de stemmen van de fracties GemeenteBelangen (GB), 
PvdA, ChristenUnie, VVD, D66 HOP en GL tegen.  
Een motie van de fracties D66 en VVD om over de invoering van het betaald parkeren een brede 
evaluatie te houden met alle belanghebbende partijen waar bij de uitkomst uiterlijk in oktober 
wordt gepresenteerd, werd aangenomen met de stemmen van de fracties van GB en de 
ChristenUnie tegen. 
Een motie van de PvdA die het college verzoekt na de ingebruikname van het station in het 
centrum de parkeerplaats bij station Nijverdal-West te bestemmen en aan te duiden als 
carpoolparkeerplaats en te bezien of er in het combiplan bij de inrichting aan de oostkant alsnog 
een carpoolparkeerplaats kan worden aangelegd en als dat niet mogelijk is bij de 
verkenningsstudie naar het deel Nijverdal-Wierden van de N35 een carpoolparkeerplaats aan de 
oostkant van Nijverdal mee te nemen, werd aangenomen met de stemmen van BB en GL  tegen 
het laatste punt van de motie. 
Een motie van de PvdA waarin het college wordt opgedragen op de plek van de (afgebrande) 
“Oale Schure” een fotowand, of een wand met muurschildering aan te brengen in overleg met de 
eigenaar van de grond, de kosten voor deze fotowand of muurschildering zoveel mogelijk te 
dekken uit bijdragen van derden en de overige kosten ten laste van de gemeente te brengen 
alsmede de wand dusdanig te maken dat deze opnieuw gebruikt kan worden om een andere plek 
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aan het oog te onttrekken, werd aangenomen met de stemmen van de fracties BB, GB, 
ChristenUnie en de VVD tegen. 
 

• Financieringspositie gemeente Hellendoorn 
De financiële positie van de gemeente Hellendoorn wordt de komende jaren versterkt. De 
afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het voorzieningenniveau in onze gemeente. In de jaren 90 
van de vorige eeuw is er bewust voor gekozen om na een flink aantal jaren van relatieve 
terughoudendheid qua investeringen vanaf 2001 een forse inhaalslag te maken. Aangezien deze 
investeringen in een relatief korte periode (2001-2018) zijn gerealiseerd, is de schuldenpositie 
hierdoor flink opgelopen. Nu de piek in de investeringen is geweest, wordt  weer gewerkt met een 
‘regulier’ investeringsvolume, passende bij een gemeente van onze omvang. De schuldenpositie 
is de afgelopen jaren fors toegenomen (van € 17 miljoen in 2001 naar ruim € 130 miljoen in 2011). 
Hoewel rente en aflossing nog altijd goed binnen de begroting kunnen worden opgevangen, 
moeten we er voor zorgen dat deze lasten geleidelijk af gaan nemen. 
De raad heeft met het voorstel ingestemd; de fractie HOP wordt geacht tegen het voorstel te 
hebben gestemd; de fractie D66 wordt geacht alleen tegen punt drie van het besluit te hebben 
gestemd (Alle tussentijdse meevallers en het resultaat van een positieve jaarrekening voor 
minimaal 50% gebruiken ter verbetering van de financieringspositie) 
 

• Nota reserves en voorzieningen 
In de nota zijn de bestaande kaders tegen het licht gehouden en wordt aangegeven welke 
reserves en voorzieningen er zijn. Hierbij wordt expliciet op de omvang van met name de reserves 
ingegaan en het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Van de reserves is bekeken of het 
doel van de reserve nog actueel is. Van iedere reserve is bepaald of er een minimum en 
maximum omvang moet zijn. Daarnaast is gekeken naar de rentetoerekening.  
Voorgesteld werd de nota vast te stellen als kader -alsmede de bijlagen B en C als separate 
opsomming van alle actuele reserves en voorzieningen- en te besluiten drie reserves op te heffen 
en aan twee reserves geen inflatie meer toe te voegen.  
De raad heeft conform het voorstel besloten. 
 

• Vervulling vacature commissie voor de bezwaarschriften 
De raad heeft conform het voorstel besloten de heer J.M.A. Engelbertink te benoemen tot lid van de 
commissie voor de bezwaarschriften voor de duur van deze raadsperiode, met dien verstande dat, 
indien vóór de afloop van de raadsperiode wordt besloten tot de instelling van één of meer 
gezamenlijke bezwarencommissies (samen met de gemeenten Rtijssen-Holten en Wierden), de 
benoeming duurt tot de instellingsdatum van de bezwarencommissie(s). 
 

• Realisatie N35 Combiplan Nijverdal voorbereiden op 2x2 
Het Combiplan wordt uitgevoerd met een weg die gebaseerd is op 2x1 rijstrook en geschikt voor 
een snelheid van 80 km/u. Het huidige plan is niet geschikt om omgebouwd te worden naar een 
weg met 2x2 rijstroken en een snelheid van 100 km/u en in de tunnel 80 km/u. Op enkele punten 
zal het later ombouwen zelfs bijna onmogelijk zijn. Om toch de mogelijkheid te houden om de weg 
om te kunnen bouwen, moeten er extra investeringen gedaan worden. Conform het voorstel van 
het college heeft de raad besloten om op  enkele cruciale punten een investering te doen, zodat 
het in een later stadium mogelijk blijft  om de weg om te bouwen. De fracties van de PvdA en GL 
worden geacht te hebben tegengestemd. 
 

• Vaststelling bestemmingsplan Hellendoorn-Noord, herziening Werminkserve 
Het ontwerpbestemmingsplan Hellendoorn-Noord, herziening Werminkserve regelt de 
herverkaveling van een stuk grond aan de Werminkserve. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De 
raad heeft het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
• Aanvullend vaststellingsbesluit bestemmingsplan “Buitengebied 2009” 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: RvS) heeft op 15 juni uitspraak 
gedaan in de beroepsprocedure van het bestemmingsplan Buitengebied 2009. De RvS draagt de 
raad op om binnen een half jaar een nieuw besluit te nemen om het onderdeel aanlegvergunning 
(Artikel 33.1) te herstellen door het aanleggen van greppels en drainagesystemen in de gebieden 
met de bestemming "Agrarisch met waarden" en de aanduiding "milieuzone - hydrologische 
bufferzone". Voor de tussenliggende periode geldt de uitspraak als een voorlopige voorziening.  
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De raad heeft conform het voorstel van het college een nieuw vaststellingsbesluit genomen.  
De RvS bepaalt dat dit nieuwe vaststellingsbesluit enkel op de wettelijk voorgeschreven wijze en 
binnen de daarvoor geldende termijn dient te worden bekend gemaakt en meegedeeld. Tegen dit 
nieuwe vaststellingsbesluit kan geen beroep worden ingesteld. Er is dan ook geen sprake van een 
beroepstermijn na vaststelling, als bedoeld in artikel 3.8, lid 4 Wro. Dit besluit tot vaststelling treedt 
daarom in werking op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. 

 
• Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2012 

Conform het voorstel van de Blos heeft de raad het tarievenbesluit voor het gebruik van de 
gemeentelijke sportaccommodaties in 2012 vastgesteld. 
In het tarievenbesluit wordt rekening gehouden met een verhoging van de tarieven in algemene zin 
met 3% gebaseerd op het gemeentelijk gehanteerde inflatiepercentage. 
 

• Belastingenverordeningen 2012 
De belastingverordeningen worden jaarlijks vastgesteld. Evenals in voorgaande jaren worden  in 
zijn algemeenheid de tarieven voor 2012 verhoogd met een inflatiecorrectie. Op basis van de 
laatste prognoses van het CPB gaat het daarbij om 2,3%. Overwegingen om hiervan af te wijken 
zijn bijvoorbeeld wettelijk vastgestelde tarieven of de mate van kostendekkendheid van een 
bepaald tarief. 
Gezien de kostenontwikkeling en de mate van kostendekking kan bij hondenbelasting een 
verhoging van de tarieven achterwege blijven. In verband met hogere kosten wordt het tarief voor 
de rioolheffing verhoogd boven de inflatie, namelijk met 2,9%. Bij de afvalstoffenheffing wordt het 
voordeel van lagere kosten in verband met een goede afvalscheiding teruggegeven aan de burger 
door een verlaging van de tarieven met 8%. Dat biedt ruimte om de tarieven voor de onroerende-
zaakbelastingen (OZB) te verhogen met 6,7%. Deze tariefsverhoging is bedoeld voor het in stand 
houden van bestaande voorzieningen. Bij de overige belastingen hebben wij de tarieven verhoogd 
met een inflatiecorrectie van 2,3%. 

Door deze tariefmaatregelen stijgt de belastingdruk (het totaal aan OZB, afvalstoffenheffing en 
rioolheffing) voor een gemiddelde woningeigenaar met 1,66%. Dat is onder het inflatiepercentage. 
De belastingdruk voor een gemiddelde woninghuurder daalt met 0,98%.  
De raad heeft conform de voorstellen besloten, met dien verstande dat de fracties van de PvdA en 
GL geacht worden tegen het maximaal aantal honden voor de hondenbelasting te hebben 
gestemd, en de fracties van de VVD, D66 geacht worden tegen te hebben gestemd vanwege de 
verhoging van de OZB en de fractie HOP vanwege de parkeerbelasting. 
 

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

 
 
De griffier,      De voorzitter,  
 

 


