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RAADSBESLUITEN        

 
Raadsvergadering: 

dinsdag 6 november 2018 om 9.30 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. De 
wethouders Op den Dries en Overmeen-Bakhuis 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. 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om ca. 9.30 uur. 
 
Vaststellen agenda 
De agenda is conform vastgesteld. 
 
Vaststellen Programmabegroting 2019 
De fractie Lokaal Hellendoorn dient een amendement (A1) in over Handhaven reserve Sociaal 
Domein.Het amendement is verworpen met 8 stemmen voor (fractie LH) en 17 stemmen tegen 
(fracties CDA, VVD, GL, CU, D66, PvdA).  
 
De programmabegroting is vastgesteld met 14 stemmen voor (fracties CDA, GL, CU, D66, PvdA) en 
11 stemmen tegen (fracties LH, VVD).  
 
De fracties dienen gezamenlijk een motie (M1) in over Lobby Sociaal Domein. De motie is unaniem 
aangenomen.  
De fractie Lokaal Hellendoorn dient een motie (M2) in over aanpak onveilige situaties N35. De motie is 
gewijzigd ingediend door Lokaal Hellendoorn, VVD, CDA, CU en GroenLinks ter besluitvorming. De 
motie is unaniem aangenomen.  
De fractie Lokaal Hellendoorn, PvdA en ChristenUnie dienen een motie (M4) in over Verzilverlening. 
De motie is unaniem aangenomen.  
De fracties CDA, ChristenUnie en GroenLinks dienen een motie (M6) in over Verkeersveiligheid N35 
Haarle. Motie M6 is ingetrokken. 
De fracties CDA, GroenLinks en Lokaal Hellendoorn dienen een motie (M7) in over Nieuwbouw 
woningen. De motie is unaniem aangenomen.  
De fracties CDA en GroenLinks dienen een motie (M8) in over Zwerfafval. De motie is aangenomen 
met 22 stemmen voor (fracties LH, CDA, GL, CU, D66, PvdA) en 3 stemmen tegen (fractie VVD).  
De fracties CDA, ChristenUnie en GroenLinks dienen een motie (M9) in over Collectieve 
zorgverzekering. De motie is aangenomen met 22 stemmen voor (fracties LH, CDA, GL, CU, D66, 
PvdA) en 3 stemmen tegen (fractie VVD).  
De fracties CDA, ChristenUnie en GroenLinks dienen een motie (M10) in over Zet je brievenbus op 
groen. De motie is aangehouden.  
De fractie VVD dient een motie (M11) in van afkeuring. De motie is verworpen met 3 stemmen voor 
(fractie VVD) en 22 stemmen tegen (fracties LH, CDA, GL, CU, D66, PvdA).  
De fractie VVD dient een motie (M13) in over sluiten openstaande vacature energieregisseur. De 
motie is verworpen met 11 stemmen voor (fracties VVD en LH) en 14 stemmen tegen (fracties CDA, 
GL, CU, D66, PvdA).  
De fractie VVD dient een motie (M14) in over aanstellen plattelandsregisseur. De motie wordt 
gewijzigd ingediend.De motie is unaniem aangenomen. 
De fractie VVD dient een motie (M15) in over inkomens van gezinnen. De motie is aangehouden.  
De fractie VVD dient een motie (M16) in over zorgkosten meest intensieve zorgvragers. De motie 
wordt gewijzigd ingediend. De motie is verworpen met 12 stemmen voor (fracties LH, VVD, PvdA) en 
13 stemmen tegen (fracties CDA, GL, CU, D66).   

http://www.hellendoorn.nl/


De fractie VVD dient een motie (M17) in over kosten Het Ravijn zwem-sport-zorg. De motie is 
verworpen met 11 stemmen voor (fracties LH en VVD) en 14 stemmen tegen (fracties CDA, GL, CU, 
D66, PvdA).  
De fractie VVD dient een motie (M18) in over horeca invulling Het Ravijn. De motie is ingetrokken.  
De fractie VVD dient een motie (M19) in over terugdringen personeelslasten gemeente Hellendoorn. 
De motie is verworpen met 11 stemmen voor (fracties LH en VVD) en 14 stemmen tegen (fracties 
CDA, GL, CU, D66, PvdA).  
De fractie VVD dient een motie (M20) in over onderzoek naar kostenplaatsen ter informatie raad. De 
motie is verworpen met 11 stemmen voor (fracties LH en VVD) en 14 stemmen tegen (fracties CDA, 
GL, CU, D66, PvdA).  
De fractie GroenLinks dient een motie (M21) in over groene leges. De motie is aangehouden.  
De fractie VVD dient een motie (M23) in over heroverwegen van de nieuwe verbindingen. De motie is 
ingetrokken.  
De fracties Lokaal Hellendoorn, GroenLinks, CDA, ChristenUnie dienen een motie (M24) in. GL, CDA 
en CU trekken de indiening in. De motie wordt gewijzigd ingediend door de fractie Lokaal Hellendoorn. 
De motie is verworpen met 8 stemmen voor (fractie LH) en 17 stemmen tegen (fracties CDA, VVD, 
GL, CU, D66, PvdA). 
 
Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2019 
Het voorstel is vastgesteld met 16 stemmen voor (fracties CDA, CU, GL, D66 en VVD) en 9 stemmen 
tegen (fracties PvdA en LH). 
De fractie PvdA dient een motie in over Tariefstelling zwembad. De motie is verworpen met 9 
stemmen voor (fractie LH en PvdA) en 16 stemmen tegen (fracties CDA, VVD, GL, CU, D66). 
 
Ingekomen stukken 
De raad besluit de ingekomen brieven conform voorstel af te handelen. 
 
Beantwoorden vragen 
Het college beantwoordt de brief van Lokaal Hellendoorn met vragen over de verdiepte aanleg Baron 
van Sternbachlaan. 
 
Besluitenlijst openbare raadsvergadering 30 oktober 2018 
De besluitenlijst is conform vastgesteld. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.10 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 18 december 
2018, 
 
De griffier     de voorzitter, 
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