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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
donderdag 26 september 2013 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. 
A fwez ig : de heren J . H . Coes en H. Webbink zijn met kennisgeving afwezig. 

Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de meest besproken punten. Op 
www.hel lendoorn.nl staat een digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 

De raad van Hellendoorn behandelde onder andere de volgende onderwerpen: 

Heropening van de geschorste vergadering van 24 september 2013 
De voorzitter heropent de vergadering om 19.30 uur. 

Vaststellen agenda 
De raad besluit om agendapunt 5, Businessplan voor lokale uitvoering W s w , te laten staan en zal 
na afloop van agendapunt 4 , afhankelijk van de beraadslagingen, bepalen of agendapunt 5 wordt 
afgevoerd dan wel blijft staan. 

Mededelingen 

De heren J . H . Coes en H. Webbink zijn met kennisgeving afwezig. 

Heroverweging verzoek om uittreding uit de GR Soweco 
Het amendement van de fractie PvdA over Heroverweging verzoek om uittreding uit de GR 
Soweco is verworpen met 3 stemmen voor (PvdA en VVD) en 21 stemmen tegen. 
Het voorstel is vastgesteld met 21 stemmen voor en 3 stemmen tegen (PvdA, V V D ) . 

De fracties PvdA, C D A , BB en GB leggen een stemverklaring af voordat de motie van treurnis in 
stemming wordt gebracht. . 
PvdA: de fractie staat niet achter alle overwegingen in de motie, maar wel achter het totaal. 
C D A : de fractie vindt de argumenten niet overtuigend en legt de bal eenzijdig bij het college neer. 
BB: de fractie vindt de motie onvolledig en niet alle feiten kloppen. 
GB: stelt het hele college aansprakelijk en niet alleen wethouder. 

De motie van treurnis is verworpen met 13 stemmen tegen (CDA en BB) en 11 stemmen voor. 

Businessplan voor lokale uitvoering Wsw 

De raad besluit het voorstel van de agenda te halen en niet te bespreken. 

Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 
De lijst van ingekomen brieven wordt volgens voorstel afgehandeld. 
Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 1 en 2 juli 2013 
De besluitenlijsten van 1 en 2 juli zijn conform vastgesteld. 



Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 29 oktober 
2013 , 

De griffier de voorzitter, 


