
Raadsbesluiten 

13 december 2011 

Aanwezig : 
De burgemeester als voorzitter, de griffier, de raadsleden en de wethouders. Hieronder vindt u 
beknopte samenvattingen van de meest besproken punten. Op www.hellendoorn.nl staat een 
digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 

• Vaststellen data raadsvergaderingen tweede helft 2012 en begin 2013): 
De raad heeft de volgende data werden vastgesteld: 18 september, 6, 8 en 13 november 
(deze drie data kunnen nog gewijzigd worden i.v.m. de begrotingsbehandeling), 11 december 
2012 en 5 februari 2013 . 

• Vaststelling bestemmingsplan "Pastoor Rientjesstraat 2 en 4" te Hellendoorn 
Het ontwerpbestemmingsplan "pastoor Rientjesstraat 2 en 4 " voorziet in de bouw van twee 
vrijstaande woningen ter vervanging van de bestaande dubbele woning op de adressen 
Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 te Hellendoorn. Deze ontwikkeling is niet in overeenstemming 
met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Hellendoorn - dorp" waardoor een herziening 
van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Tegen het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders zijn zienswijzen ingediend. 
De raad besloot het voorstel opnieuw te bespreken in de commissie Grondgebied op 
18 januari 2012 . 

• Wijziging Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Hellendoorn in 
verband met de invoering doordecentralisatie per 1 januari 2012. 
De raad heeft in een motie van 24 juni 2008 gevraagd om "samen met de 
onderwijsorganisaties een visie te ontwikkelen op een meer zelfstandige rol voor 
onderwijshuisvesting". Met de betrokken schoolbesturen is een overeenkomst over de 
doordecentralisatie van het onderhoud en de uitbreiding van de schoolgebouwen voor het 
primair onderwijs opgesteld. 
Omdat hiermee enkele bepalingen van de verordening buiten werking worden gesteld diende 
de verordening te worden aangepast. 
De raad besloot conform het voorstel van het college in te stemmen met de voorgestelde 
doordecentralisatie overeenkomstig de Notitie Doordecentralisatie Primair Onderwijs 
Gemeente Hellendoorn en in de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente 
Hellendoorn een nieuw artikel 35 a in te voegen dat de gedeeltelijke buitenwerkingstelling 
van artikel 2 van die verordening regelt. 

• Leerplichtverslag schooljaar 2010-2011 
Het leerplichtverslag geeft inzage in het gevoerde leerplichtbeleid over het schooljaar 2010-
2 0 1 1 . Doelstelling van het leerplichtbeleid is het verbeteren van de onderwijskansen van 
leerlingen. 
Het beleid is erop gericht om jongeren zo lang mogelijk binnen het onderwijs te houden zodat 
zij een goede positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Aspecten hierbij zijn het 
verminderen en voorkomen van het schoolverzuim, het handhaven van de leerplicht en het 
terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. In vergelijking met voorgaand jaar is er sprake 
van een afname, welke veroorzaakt kan worden doordat scholen nu direct melden bij de 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waardoor de lijnen korter worden en melden gemakkelijker 
geworden is. 
Zaken als luxe-verzuim (ongeoorloofd vakantieverlof) en spijbelen blijven de volle aandacht 
vragen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gedrag van jongeren (overlast), al dan 
niet in combinatie met het gebruik van drugs/alcohol. Dit gebeurt in nauw overleg met de 
andere partijen (zoals bijvoorbeeld politie, jongerenwerk, maatschappelijk werk) teneinde een 
goede afstemming te krijgen. Ook scholen zijn hier steeds meer bij betrokken. 
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Een instrument om dit te bereiken in het voortgezet onderwijs is een goed functionerend 
zorgadviesteam (ZAT). Gesteld kan worden dat de ZAT ' s goed werken. 
Er hebben zich geen specifieke trends voorgedaan. 
De raad heeft met het leerplichtverslag ingestemd. 

• Parttimeregeling Verordening parkeerbelastingen 2012 
Omdat de bestaande parttimeregeling voor werknemersvergunningen omslachtig is, stelde het 
college voor de Verordening parkeerbelastingen 2012 te wijzigen: Niet meer hoeft te worden 
aangetoond dat men parttimer is. 
De raad heeft conform het voorstel besloten. 

• Eerste wijziging van de Verordening onroerende zaakbelastingen 2012 
Vergeleken met de vorige waardepeildatum zijn de woningen gemiddeld 1,1 procent in 
waarde gedaald en daalden de niet-woningen gemiddeld 2,52 procent in waarde. Om te 
voorkomen dat deze waardeontwikkeling leidt tot een andere belastingopbrengst dan 
geraamd in de begroting, moeten de tarieven worden aangepast. Door deze aanpassing komt 
de OZB-opbrengst weer uit op het bedrag dat in de begroting voor 2012 is geraamd. Tevens 
wordt zo voorkomen dat er tussen de categorieën woningen en niet-woningen een 
verschuiving van de belastingdruk ontstaat. 
De raad besloot op voorstel van het college: 
- Het gebruikerstarief voor niet-woningen te verhogen van 0 ,1637 procent naar 0 ,1742 

procent; 
- Het eigenarentarief voor woningen te verhogen van 0 ,1039 procent naar 0,1091 procent; 
- Het eigenarentarief voor niet-woningen te verhogen van 0 ,2045 procent naar 0 ,2178 

procent. 
De fractie HOP wordt geacht te hebben tegengestemd. 

• Verordening op het raadplegend niet-correctief referendum 
In het collegeprogramma 2010-2014 is opgenomen dat actief burgerschap wordt 
gestimuleerd door het opstellen van een referendumverordening, dat een raadplegend 
referendum mogelijk maakt. 
De raad heeft - alleen met de stemmen van de fracties C D A , BurgerBelang en de 
ChristenUnie voor - conform het voorstel van het college de Verordening op het raadplegend 
niet-correctief referendum (een referendum op initiatief van de raad over een conceptbesluit) 
vastgesteld. 
Een motie van D66 over verdergaande burgerparticipatie is verworpen met 16 stemmen 
tegen en 9 voor. 

• Vaststelling subsidieplafonds voor 2012 
Diverse subsidieverordeningen hebben open einden. Om het financiële risico te beperken en 
toch ook recht te doen aan de rechtszekerheid van subsidieaanvragers, stelde het college 
voor subsidieplafonds voor 2012 vast te stellen. Ter vergadering werd een gewijzigd voorstel 
uitgereikt. 
De raad heeft conform het gewijzigde voorstel subsidieplafonds ingesteld voor de Algemene 
subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2 0 1 1 , de Bijdrageregeling voor de 
sociale woningbouw, de Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 2008 . 

9 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekeningen 2011 tot en met 2014 
De accountant wordt bij de controle van de jaarrekening een verklaring gevraagd waarin 
zowel een getrouwheidsoordeel als een oordeel over de rechtmatigheid is opgenomen. 
In het controleprotocol 2011-2014 zijn de reikwijdte, criteria en richtlijnen voor de 
accountant ten aanzien van de rechtmatigheidscontrole opgenomen. Daarnaast zijn de 
rapportagemomenten van de accountant en de vorm waarin gerapporteerd wordt, 
vastgelegd. 
De raad heeft het controleprotocol conform het voorstel vastgesteld. 

• (Her)benoeming van de voorzitter, de leden, de rayonarchitect en hun plaatsvervangers van 
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de welstandcommissie. 
De vereniging "Het Oversticht" adviseert de gemeente over welstand. Het Oversticht heeft 
een voordracht gedaan voor de bemensing van de welstandscommissie en de 
monumentencommissie voor de periode 2012 tot en met 2014. 
Met 22 stemmen voor heeft de raad met de voordracht ingestemd. 

• Moties vreemd aan de orde van de dag: 
1. Motie HOP: aanpassing gedragscode politieke ambtsdragers 

Verworpen met alleen de stem van HOP voor. 

2. Motie HOP: restitutie parkeergeld 2011 bewoners Bloemenwijk 
Ingetrokken in afwachting van het overleg van wethouder Beintema met de bewoners begin 

3. Motie alle fracties: o.a. aanvullend onderzoek uitvoering W s w 
Unaniem aangenomen. 

4. Motie PvdA: huishoudinkomenstoets een foutief en oneigenlijk instrument 
Verworpen met alleen de stemmen van PvdA en GL voor 

• Verklaring raadslid J.F. ten Hagen 
De heer Ten Hagen geeft aan zijn raadslidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 7 februari 2012. 

De griffier, De voorzitter, 

2012. 
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