
Raadsbesluiten 

Openbare vergadering 18 september 2012 

Aanwezig : 
De burgemeester als voorzitter, de griffier, de raadsleden en de wethouders. 
Het raadslid de heer A . J . Haan had op 17 september 2012 laten weten zijn raadslidmaatschap 
met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
Bij de agendapunten 8, 9 en 10 leidt de plv. voorzitter de heer G . J . Scholten de vergadering; bij 
agendapunrt 15 leidt de tweede voorzitter de heer F.J .B. Runneboom de vergadering. 
Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de behandelde punten. 
Op www.hel lendoorn.nl staat een digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 

» Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Hellendoorn 2012 
De raad heeft de verordening vastgesteld conform het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders 

» Visie en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente 
De raad heeft, conform het voorstel van het college, 
- ingestemd met de uitgangspunten die zijn geformuleerd in de Visie- en keuzenota 

Maatschappelijke ondersteuning in Twente en 
- het college opgedragen om de verschillende vraagstukken die uit de uitgangspunten 

voortvloeien samen met de andere gemeenten verder uit te werken tot nadere keuzes op 
het gebied van regionale samenwerking en lokale uitvoering en hierbij rekening te houden 
met het advies van de Wmo-raad 

» Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening 2-2012 (aanpassing 
van de regels o.a. naar aanleiding van uitspraak Raad van State in beroep en uitspraak 
rechtbank in kader Bergleidingweg) 
De raad heeft conform het voorstel van het college besloten: 
- Het bestemmingsplan "Buitengebied 2009 Herziening 2 -2012" , 

NL . IMRO.0163 .BPBUHERZREGELS-VG01 , ex artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, 
ongewijzigd vast te stellen, nadat deze vanaf 21 april 2012 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage heeft gelegen en 

- Geen exploitatieplan vast te stellen 

» Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Eekwielensweg 9 te Haarle 
De raad heeft conform het voorstel van het college besloten: 
- Het bestemmingsplan "Buitengebied 2009 Herziening Eekwielensweg 9" , 

NL . IMRO.0163 .BPBUEEKWIELNWG9-VG01 , ex artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, 
ongewijzigd vast te stellen, nadat deze vanaf 30 juni 2012 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage heeft gelegen en 

- Geen exploitatieplan vast te stellen 

» Benoeming voorzitter en plaatsvervangend lid Klachtencommissie 
De raad heeft conform het voorstel van het college besloten: 
- Mevrouw mr. M .C . Stutvoet-Heikamp te benoemen tot voorzitter van de Klachten

commissie en 
- De heer A . W . P . van der Woude te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Klachten

commissie 

» Benoeming van mevrouw drs. K.Zomer met ingang van 1 november 2012 als 
commissiegriffier van de commissie Algemene bestuurlijke zaken en middelen (ABZM) en 
plaatsvervangend commissiegriffier van de raadscommissies Grondgebied en 
Samenlevingszaken alsmede tot 1 november 2012 als tweede plv. griffier en tweede plv. 
commissiegriffier van de raadscommissies ABZM, Grondgebied en Samenlevingszaken 



De raad heeft conform de voorstellen besloten 

« Wijziging Verordening op de raadscommissies 
De raad heeft het amendement van de fractie van de PvdA om o.a. in artikel 1 het woord 
"besluiten" te vervangen door "besl issingen" aangenomen met alleen de stemmen van de 
fracties BurgerBelang en D66 tegen; 

De raad heeft de aldus aangepaste verordening unaniem vastgesteld 

» Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Verbonden partijen 
Punt II van het raadsvoorstel is vervallen 

De raad heeft bij Punt I conform de voorstellen bij de diverse aanbevelingen en opmerkingen 
besloten 

» Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 19 juni 2012 

De raad heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld 

* Voorbereidingsbesluit Kruidenwijk-Zuid 
Conform het voorstel van het college heeft de raad besloten: 

Te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de 
percelen zoals aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende tekening 
NL . IMRO.0163 .VBNDKRWZUID02-VG01 ; 
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 22 september 2012 

» Noodverordening bomruiming Nijverdal 23 september 2012 
De raad heeft de door de burgemeester vastgestelde noodverordening bekrachtigd 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 
5 november 201 2, 

De griffier, de voorzitter. 

ñ 
de voorzitter. 


