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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 11 december 2012 om 19.30 uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te 
Nijverdal. 

Aanwez ig : de burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden 

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 

Vaststellen agenda 

Toevoeging agendapunt 2 5 , Motie vreemd aan de orde van de dag. 

Mededelingen 

Invoering Reclamebelasting 

Het college doet op basis van de ingediende amendementen enkele toezeggingen: 
- het betalingsmoment wordt 1 juli 2013 , de aanslag zal pas 6 weken voor 1 juli uitgestuurd 
worden, waarbij de gemeente de verwachte jaaropbrengst van C 60.000, - - aan het begin van het 
jaar beschikbaar stelt (de gemeente schiet dit bedrag voor); 
- het college ziet niet af van in rekening brengen van perceptiekosten, want standaard beleid, 
maar zal een extra bedrag (boven de aanslag die voor de gemeente geldt) inbrengen van C 
5 . 0 0 0 , - vanwege de overlast voor het centrum van Nijverdal door het nog niet afgeronde 
Combiplan. Hiermee komt het college tegemoet aan het amendement van C D A / B B . Het college 
beziet nog of dit bedrag uit middelen Combiplan wordt gehaald of uit de post onvoorzien; 
- in oktober 2013 bespreekt/evalueert het college met de commissie over bedrag, gebied en de 
schillen (centrumgebiedZ2e schil) om dit te kunnen verwerken in november in de verordening voor 
2014 ; 
- gezien de discussie over de huisnummers in de bijlage, is deze bijlage in het voorstel aangepast 
met de aanvulling dat het om openbare aankondigingen gaat. Het college komt daarmee 
tegemoet aan dit onderdeel uit het amendement van PvdA/ChrU; 
- neemt uit het amendement PvdA/ChrU lid 2 over artikel 5 over; 
- evenals lid 3 waarbij onder artikel 5 Vrijstellingen punt I. wordt geschrapt. Als gevolg hiervan is 
in de verordening artikel 5m vernummerd naar artikel 51. 
Op basis van de discussie en de toezeggingen trekt zowel V V D als CDA/BB het ingediende 
amendement in. 
PvdA/ChrU dienen één onderdeel van het amendement in en wel lid 4 , punt 1. De 
reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van C 4 0 0 , - , voor één openbare 
aankondiging, met in achtneming van het overigens in deze verordening bepaalde. Dit 



amendement wordt met 4 stemmen voor (PvdA/ChrU) en 21 stemmen tegen verworpen. 
Het voorstel wordt gewijzigd in stemming gebracht, waarbij artikel 5 punt c is vervangen door de 
tekst 'door kerkelijke organisaties met ideële doelstellingen aangebracht en betrekking hebben op 
activiteiten die een charitatief of godsdienstig belang dienen', artikel 5 punt I is geschrapt en er 
zijn twee punten aan het besluit toegevoegd: 
- ter genoegdoening van de overlast voor de ondernemers centrum Nijverdal, stort de gemeente 
éénmalig C 5 . 0 0 0 , - in het ondernemersfonds; 
- in oktober 2013 vindt een evaluatie plaats van de heffing en de verordening, waarbij ook wordt 
onderzocht of het reclamebelastinggebied kan worden vergroot met een tweede schil en/of er 
differentie in hoogte van de belasting mogelijk is tussen het centrumgebied en de tweede schi l . . 
Het voorstel wordt aangenomen met 22 stemmen voor (met stemverklaring PvdA, Wilma 
Paalman, die het betreurt dat het resterende punt uit hun amendement niet wordt overgenomen, 
maar toch voor verordening zal stemmen, aangezien belang van centrum Nijverdal prefaleert 
boven het terugbrengen van het bedrag van C 4 8 0 , - naar C 4 0 0 , - ) en 2 tegen (D66, GrL). 

Parkeerterrein voormalig Spoortheater te Nijverdal ontrekken aan de openbaarheid volgens de 
Wegenwet 

De raad heeft het voorstel aangenomen met 24 stemmen voor en 1 stem tegen (HOP) 

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan tot realisatie compensatiewoning nabij Molenweg 53 te 
Haarle 

Toezegging wethouder Ten Have: op moment dat commissie grondgebied buitengebied ingaat om 
rood voor rood regeling op diverse plekken te bekijken, wordt ook een stukje berekening 
meegenomen hoe de regeling financieel tot stand komt. 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2 0 0 9 , herziening Katenhorstweg 6 te Nijverdal. 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

Nota Parkeernormen 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

Eerste wijziging Verordening rioolheffing 2013 

Het voorstel, waarbij het advies wordt overgenomen om voor optie 7 te kiezen, wordt 
aangenomen met 24 stemmen voor en 1 stem tegen (HOP). 

Eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbeiastingen 2013 

Voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 1 stem tegen (HOP). 

Protocol actieve informatieplicht 

Plv voorzitter de heer Scholten stelt vast, dat het voorstel met algemene stemmen wordt 
aangenomen (opm. V V D fractie is niet bij de stemming aanwezig). 

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

Plv voorzitter de heer Scholten stelt vast, dat het voorstel met algemene stemmen wordt 
aangenomen. 

Externe veiligheidsbeleid 



Het voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 1 tegen (VVD). 

Wijziging statuten en benoeming lid Raad van Toezicht van de Stichting ROOS. 

Het voorstel wordt conform vastgesteld. 
De heer Veneman doet verslag van de stemming, zoals is vastgesteld door de stemcommissie 
bestaande uit dhr. J . Veneman, dhr. R. de Jong en dhr. F. Runneboom. 
De heer I.R.L. Barnard is unaniem benoemd tot lid raad van toezicht van de Stichting ROOS tot 1 
januari 2016 . 

Benoeming plv lid Audit committee 

De heer Veneman doet verslag van de stemming, zoals is vastgesteld door de stemcommissie 
bestaande uit dhr. J . Veneman, dhr. R. de Jong en dhr. F. Runneboom. 
Mevrouw W . Roskam-Kroeze wordt unaniem benoemd tot plaatsvervangend lid audit committee. 

Begroting 2013 en jaarrekening en jaarverslag 2011 Stichting ROOS 

Conform 

Subsidieplafonds 2013 

Conform 

Vaststelling bestemmingsplan Nijverdal Midden 

Conform 

Voorstel tot ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Dahliastraat te Nijverdal" 

Conform 

Intrekken Verordening brandveiligheid en hulpverlening 

Conform 

Brandbeveiligingsverordening 2012 

Conform 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente 

Conform 

Concept Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2013-2015 

Conform 

Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 

De schriftelijke vragen van de fracties PvdA (betreft: halvering bijdrage kringloopbedrijf), BB 
(betreft: verkeersveiligheid N35) en GB (betreft: jongerenwerk) zijn mondeling beantwoord door 
de betreffende portefeuillehouder. Er zijn verder geen toezeggingen gedaan. 
De ingekomen brieven worden conform voorstel griffier afgedaan. 

Motie vreemd aan de orde van de dag 



de motie is op 2 punten aangepast: 
onder kopje 'Spreekt zich uit dat', 1e aandachtsstreepje is de tekst gewijzigd in: 
ouders/verzorgers van kinderen die hetzij beperkt zijn door mobiliteit, verstandelijk en lichamelijk 
en/of psychisch gehandicapt volledig recht hebben op bovengenoemde vervoerskosten. 
Het kopje 'Verzoekt het college van B&W' is gewijzigd in 'Draagt de griffie op ' . 
De motie van HOP is aangenomen met 14 stemmen voor (BB: D. Bakker, A . Endeman, H. 
Ligtenberg-Grondman, H. Mulhof-Samsen, F.J.B. Runneboom, H. Webbink; GB: M.M.T. Knobben-
Tijhaar, J . Veneman; PvdA: A . ter Harmsel, W . M . H . Paalman-Vloedgraven; V V D : W . C . Muller; 
D66: H.E. Daggert; HOP: J . G . Stuut; GroenLinks: W. Felix) en 11 stemmen tegen (CDA: A . H . 
Bannink; G. Evers, J . H . Immink, A . C . M . Mak-van Petersen, J . Piksen, C . J . Roessink, G . J . 
Scholten, R. Zijlstra; GB: J . Slooijer; ChrU: R.R. de Jong, W . Roskam-Kroeze). 

Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 5 november 2012 en van 6 en 8 november 2 0 1 2 

De besluitenlijst van de vergadering van 5 november en van 6 en 8 november wordt conform 
vastgesteld. 

Sluiting 

De voorzitter sluit de raadsvergadering om 22.47 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 5 februari 
2013 , 

De griffier de voorzitter. 
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