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Raadsbesluiten 

4 en 5 juli 2011 

Aanwezig: 
De burgemeester als voorzitter, de griffier, alle wethouders en de raadsleden. Op 5 juli 2011 was 
wethouder J.H. Coes verhinderd. 
Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de meest besproken punten. Op 
www.hellendoorn.nl staat een digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 

• Toekomst SOWECO 
In november 2010 heeft de Raad van Commissarissen (Rvc) SOWECO NV een negatieve 
winstwaarschuwing afgegeven aan de aandeelhouders (de gemeenten). Deze waarschuwing 
hebben de gemeenten zeer serieus genomen en in samenspraak met de Rvc en directie is 
besloten toekomstscenario's voor SOWECO op te stellen. Op grond van stukken, discussies 
en opiniërende bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur (AB/DB) met 
de Rvc en directie wordt voorgesteld de GR SOWECO de verantwoordelijkheid te geven voor 
de uitvoering van het beschut werken. Tegelijkertijd start de Rvc met een onderzoek naar 
verzelfstandiging van onderdelen van SOWECO NV, die geen relatie hebben met de uitvoering 
van het beschut werken. Op voorstel van AB/DB wordt middels een nauwe samenwerking 
met de aandeelhoudende gemeenten een businesscase en een transformatieplan opgesteld. In 
deze businesscase en het transformatieplan wordt de toekomstige vormgeving van SOWECO 
beschreven. Daarnaast starten de zes gemeenten onderling een onderzoek naar de uitvoering 
van het arbeidsmarktbeleid. 
Door de fracties van de Christenunie, Hellendoorns Onafhankelijke Partij en de Partij van de 
Arbeid werd een amendement ingediend waarbij o.a. het college van burgemeester en 
wethouders werd opgedragen om (indien mogelijk in samenwerking met de gemeente Rijssen-
Holten) de komende maanden een quick-scan te laten uitvoeren inzake de inhoudelijke en 
financiële voor- en nadelen om de Wet sociale werkvoorziening in zijn geheel of als 
gemeente(n) zelf uit te voeren. Dit amendement werd verworpen met alleen de stemmen van 
de CU, HOP, PvdA en de VVD voor. 
Het voorstel van het college werd ongewijzigd aangenomen. 

• Onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen bij ZiNiN 
Bezuinigingen op de ZINiN Bibliotheek en het ZINiN Theater zijn begroot oplopend van 
€ 109.500 in 2012 naar € 241.500 in 2014. Met de raad en ZINiN is afgesproken dat de 
maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen in kaart worden gebracht en dat vervolgens 
aan de raad wordt voorgesteld op welke wijze de uitkomsten van het onderzoek worden 
verwerkt in de begroting 2012 - 2015. 
De raad werd o.a. voorgesteld akkoord te gaan met de navolgende bezuinigingen: € 112.500 
in 2012, € 120.000 in 2013, € 130.000 in 2014, € 192.250 in 2015 en € 244.000 vanaf 
2016. 
De raad heeft conform het voorstel besloten; de fracties van D66 en GroenLinks worden 
geacht te hebben tegengestemd. 

• Onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen bij Stichting De Welle 
Voor De Welle is vanaf 2012 een structurele bezuiniging opgenomen van € 72.000,-- per jaar 
oplopend vanaf 2014 naar € 172.000,-- . Met de raad en Stichting de Welle is afgesproken 
dat de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen in kaart worden gebracht en dat 
vervolgens aan de raad wordt voorgesteld op welke wijze de uitkomsten van het onderzoek 
worden verwerkt in de begroting 2012 - 2015. 
De raad werd o.a. voorgesteld akkoord te gaan met de navolgende bezuinigingen: € 72.000 
in 2012 en 2013 en structureel € 172.000 vanaf 2014. 
De raad heeft conform het voorstel besloten; de fracties van de PvdA, VVD, D66 en 
GroenLinks worden geacht te hebben tegengestemd. 

http://www.hellendoorn.nl


• 

Onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen bij de Muziekschool Twente 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014 is besloten om aan (onder andere) 
De Muziekschool Twente bezuinigingen op te leggen: € 32.000,- in 2012, € 90.000,- in 
2013 en € 165.000,- structureel vanaf 2014. 
De raad werd o.a. voorgesteld akkoord te gaan met de navolgende bezuinigingen: € 32.000 
in 2013, € 90.000 in 2014 en € 165.000 structureel vanaf 2015; kennis te nemen van de 
maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen en gelet daarop de subsidiebedragen vast te 
stellen op € 403.000 in 2012, € 371.000 in 2013, € 313.000 in 2014 en € 238.000 vanaf 
2015. 
De raad heeft conform het voorstel besloten; de fracties van de PvdA, D66, HOP en 
GroenLinks worden geacht te hebben tegengestemd. 

Onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigen voor vijf gemeentelijke wijk en- en 
buurtaccommodaties 
Voor het gebruik van de vijf gemeentelijke accommodaties is in de begroting 2012 - 2015 
een opbrengst begroot van € 20.000,-. Met de raad en de beheerscommissies is afgesproken 
dat de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen in kaart worden gebracht en dat 
vervolgens aan de raad wordt voorgesteld op welke wijze de uitkomsten van het onderzoek 
worden verwerkt in de begroting 2012 -2015. 
Gelet op de niet of beperkt verhuurbare zolder en de beschikbare vierkante meters in het 
gebouw wordt de gebruiksvergoeding voor het Noaberhuus gesteld op € 3.000,- per jaar. 
Voor het gebruik van de overige gemeentelijke accommodaties worden per jaar onderstaande 
gebruiksvergoedingen vastgesteld: 
- 'n Kadiek Daarle € 2.200,-
- Trefpunt Daarlerveen € 3.000,-
- Sion Hülsen € 2.800,-; 
- Kulturhus Kruidenwijk € 6.000,- . 
De raad heeft conform het voorstel besloten. 

Subsidiebeleid en subsidieverordening 
In 2011 en 2012 wordt een herijking van het subsidiebeleid uitgevoerd. Dit moet vanaf 2013 
leiden tot minder administratieve lasten voor subsidieontvangers en voor de gemeente en tot 
een bezuiniging van structureel € 350.000,- vanaf 2013. De raad werd voorgesteld in te 
stemmen met het concept voor van het nieuwe subsidiebeleid, vertaald in een nieuwe 
subsidieverordening. De kern is minder regels voor de subsidieontvangers en minder 
personele inzet. Na vaststelling zal de verdere uitwerking in verschillende fases plaatsvinden. 
De raad heeft conform het voorstel het subsidiekader en de Algemene subsidieverordening 
samenleving gemeente Hellendoorn 2011 vastgesteld. 

Vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning is op enkele technische aspecten aangepast. 
Hierbij is het advies van de Wmo-raad meegenomen. 
De raad heeft conform het voorstel de verordening vastgesteld. 

Vaststellen beleidsvisie wonen, welzijn en zorg 2010-2014 
Om een veilig, leefbaar en vitaal Hellendoorn te behouden en een toereikend én duurzaam 
aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg te realiseren is de 
integrale beleidsvisie wonen, welzijn en zorg 2010 - 2014 "Samenwerken aan een blijvend 
vitale samenleving" ontwikkeld. Met dit project wordt vorm en inhoud gegeven aan de 
ontwikkeling van woonservicegebieden, zodat vanaf 1 januari 2015 - conform de 
prestatieafspraken met de provincie Overijssel - 50% van de huishoudens in een 
woonservicegebied woont. 
Een woonservicegebied is een in omvang afgebakend gebied binnen de gemeente, waarin de 
mogelijkheden voor ouderen en mensen met een beperking om zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen zijn geoptimaliseerd. 
Op advies van de commissie Samenlevingszaken is de visie aangescherpt op de 
mogelijkheden van verbreding van het concept woonservicegebieden in de toekomst, het 



managen van verwachtingen van inwoners, het nader omschrijven van de evaluatie, het delen 
van de zorg van de Wmo-raad over vrijwilligerswerk en mantelzorg en het onderzoeken van 
de mogelijkheid van een maatjesproject jong met oud. Het financiële kader is overzichtelijker 
gepresenteerd. 
De raad heeft conform het voorstel ingestemd met de beleidsvisie. 

• Beleidsnota gemeentelijk antennebeleid 
Dit antennebeleid gaat in op de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot 
vergunningplichtige antenne-installaties. In deze beleidsnota wordt ook ingegaan op de 
maatschappelijke onrust die gepaard gaat met de toename van het aantal antenne-installaties. 
Ook wordt in deze nota een beschrijving gegeven van de in Nederland gebruikte technieken 
en gehanteerde blootstellingslimieten. Tot slot wordt in deze nota het plaatsingsbeleid van de 
gemeente Hellendoorn beschreven. In het plaatsingbeleid staat omschreven in welke gevallen 
en onder welke voorwaarden antenne-installaties worden toegestaan. Waardevolle gebieden 
en woonomgevingen dienen zoveel mogelijk te worden ontzien. Dit plaatsingsbeleid is niet 
van toepassing op de antenne-installaties die vergunningvrij geplaatst kunnen worden. 
De raad heeft conform het voorstel de beleidsnota Antennebeleid 2011 "Een woud aan 
masten en meningen" vastgesteld. 

• Vaststelling bestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal" 
De Woningstichting Hellendoorn te Nijverdal is met een initiatief gekomen een 
appartementencomplex te realiseren voor in totaal 22 appartementen. In het kader hiervan, is 
een ontwerpbestemmingsplan, getiteld "De Gagel te Nijverdal" in procedure gebracht. 
Het plangebied omvat de percelen Grotestraat 108 en 110 te Nijverdal. Het plangebied wordt 
aan de zuidzijde begrensd door de Grotestraat (N35), aan de westzijde door een perceel waar 
een politiebureau is gevestigd, aan de oostzijde door een perceel met een woning van derden 
en aan de noordzijde tot slot door een parkeerplaats. 
Het ontwerpbestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal" heeft gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. Er zijn in totaal vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn getoetst op 
ontvankelijkheid en - voor zover ontvankelijk - inhoudelijk beoordeeld. Om te kunnen bouwen 
conform het woonkeurcertificaat is een aanpassing van het gebouw van belang. Om dat 
mogelijk te maken, werd de raad voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen ten opzichte van het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan. 
De raad heeft conform het voorstel de zienswijzen deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond 
verklaard en het bestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal" conform het voorstel gewijzigd 
vastgesteld. 

• Eerste bestuursrapportage 2011 
De eerste bestuursrapportage sluit budgettair neutraal. Dit is een resultante van een groot 
aantal mee- en tegenvallers. De strategische projecten vorderen gestaag. Van een aantal 
projecten is een nieuwe doorrekening gemaakt en nadert de uitvoering (o.a. herinrichting 
openbaar gebied en stationsomgeving). Naar aanleiding van de discussie over de begroting is 
met de provincie Overijssel afgesproken dat we de reserve strategische projecten sluitend 
maken. Dit gebeurt door middel van een extra storting in de reserve strategische projecten 
van € 100.000,-- structureel vanaf 2012. De jaarlijkse storting van € 150.000,- in de Vrij 
Aanwendbare Reserve (VAR) wordt daartoe met een zelfde bedrag verlaagd. De reserve is nu 
structureel sluitend en blijft sluitend. Bij de vorige bestuursrapportage liep de reserve in de 
jaren 2021 tot 2027 nog negatief. 
Conform het voorstel heeft de raad ingestemd met de eerste bestuursrapportage 2011 
inclusief de daarbij behorende actualisatie van de begroting. 

• Benoeming lid en plv. lid commissie ABZM en piv. voorzitter commissie ABZM 
De raad stemde conform het voorstel in met de benoeming van het raadslid mevrouw 
W.M.H. Paalman-Vloedgraven tot lid van de commissie ABZM (wegens het vertrek van de 
heer J. Calkhoven) en mevrouw A. ter Harmsel tot plaatsvervangend lid van de commissie 
(i.p.v. mevrouw Paalman) en de heer H. Webbink tot plaatsvervangend voorzitter van de 
commissie ABZM (in plaats van mevrouw D. Bakker). 



• 

Vaststellen diverse stukken betaald parkeren: 
a. parkeerverordening 2011 (intrekken parkeerverordening 2005), 
b. verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2011, 
c. tarievenbesluit parkeergarage Henri Dunant 2011 
Op 1 oktober 2011 zal worden gestart met betaald parkeren. De wetgever heeft bepaald dat, 
voordat hiermee feitelijk kan worden begonnen, een aantal zaken rond betaald parkeren 
vastgelegd dienen te worden in verordeningen, besluiten en regelingen. Het betreft: 

1. Parkeerverordening 2011; 
2. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011; 
3. Tarievenbesluit parkeergarage Henri Dunant 2011. 
4. Regeling voor het aanvragen, verlenen en intrekken van parkeervergunningen; 
5. Uitgifteregels parkeerabonnementen parkeergarage Henri Dunant; 
6. Protocol cameratoezicht parkeergarage Henri Dunant; 
7. Protocol cameratoezicht centrumafsluiting 
8. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de parkeergarage Henri Dunant; 
9. Aanwijzingsbesluit belanghebbendenplaatsen (integraal onderdeel van deze nota, dus 

geen apart stuk) 

Het vaststellen van de onder 1, 2 en 3 genoemde stukken is een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Het vaststellen van de onder de punten 4, 5, 6, 7 en 8 genoemde stukken is 
een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Op 17 mei j l . heeft het 
college deze stukken vastgesteld onder voorbehoud dat de raad de onder 1, 2 en 3 
genoemde stukken vaststelt. De raad heeft conform het voorstel tot vaststelling besloten. De 
fracties van de VVD, HOP en GroenLinks worden geacht te hebben tegengestemd. 

Structuurvisie de Centrale Strip 
De afgelopen jaren is een visie opgesteld voor het gebied dat grenst aan het Combiplan, de 
zogenoemde ruimtelijke structuurvisie voor de Centrale Strip. Hierin wordt aangegeven hoe 
wij als gemeente om willen gaan met nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Het is een 
ambitiedocument voor de komende 15 tot 20 jaar en geeft de grote lijnen aan waar wij als 
gemeente naar toe willen. De visie bevat een richtinggevend raamwerk voor de komende 
decennia. Deze structuurvisie vervult een aanjaagfunctie om gefaseerd en in samenspraak 
met eventuele andere initiatiefnemers, tot een verdere uitwerking te komen. 
Deze visie heeft ter inzage gelegen van 22 januari t/m 6 maart 2011. In deze periode zijn 
twee inspraakreacties binnen gekomen. Daarnaast is de provincie eind april 2011 nog met 
een reactie gekomen. De visie is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de versie die ter 
inzage is gelegd. Wel is de planning, op verzoek van de provincie, concreter gemaakt. 
De raad heeft conform het voorstel ingestemd met de structuurvisie de Centrale Strip. De 
fractie HOP wordt geacht te hebben tegengestemd. Een motie van de fractie VVD over een 
onderzoek naar de mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen en/of technoparc op en 
in de omgeving van het tunneldak, is verworpen met alleen de stemmen van de VVD, 
Christenunie en HOP voor. 

Vaststelling bestemmingsplan "Nijverdal-Noordwest" 
Het bestemmingsplan "Nijverdal-Noordwest" heeft een overwegend conserverend karakter; 
de bestaande functies zijn in kaart gebracht en bestemd zonder vergaande nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden op te nemen, uitgezonderd enkele nieuwe ontwikkelingen. 
Zo is de mogelijkheid opgenomen om 22 woningen te realiseren op het terrein van de 
voormalige bouwmaterialenhandel Van Buren. Voorts is in het bestemmingsplan rekening 
gehouden met een planologische uitbreidingsmogelijkheid van het gebouwencomplex van het 
scholencomplex "Reggesteyn" aan de Meester Ponsteenlaan met een gebouw voor een 
school voor voortgezet onderwijs "de Elimschool". Verder worden het sport- en zorgcomplex 
"Het Ravijn" (zwembad en sporthal) alsmede de nieuwbouw van de Beatrixschool en drie 
bijbehorende woningen in dit bestemmingsplan opgenomen. Tot slot wordt aan de 
Schaepmanstraat nog een mogelijkheid opgenomen voor de bouw van een woning ter 
vervanging van de praktijkruimte van een voormalige huisartsenpraktijk. 
Het ontwerpbestemmingsplan "Nijverdal-Noordwest" heeft gedurende zes weken ter inzage 



gelegen. Er zijn in totaal vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn inhoudelijk beoordeeld. 
Op basis daarvan is een voorstel gedaan om een aantal onderdelen vast te stellen in afwijking 
van het ontwerpbestemmingsplan. Ook zijn nog enkele ambtshalve wijzigingen aangebracht 
op grond van gewijzigde omstandigheden, geconstateerde verschrijvingen en voortschrijdend 
inzicht. Conform het voorstel heeft de raad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan. 

Vaststelling bestemmingsplan Duivecate-Reggedal 
Het ontwerpbestemmingsplan Duivecate-Reggedal heeft vanaf 29 januari 2011 zes weken ter 
inzage gelegen. Het plan is een integrale herziening voor ruwweg het gebied tussen 
Hellendoorn, Hulsen-Kruidenwijk en Nijverdal. Er zijn twaalf zienswijzen ingediend. De inhoud 
van de zienswijzen en een aantal ambtshalve wijzigingen gaf het college van burgmeester en 
wethouders aanleiding de raad voor te stellen het bestemmingsplan Duivecate-Reggedal 
gewijzigd vast te stellen. De raad heeft conform dat voorstel besloten. 

Realisatie nieuwe gemeentelijke begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan 
In 2008 is aangegeven dat er een nieuwe gemeentelijke begraafplaats gerealiseerd moet 
worden in 2013. De behoefte aan begraven heeft de laatste twee jaren een dusdanige 
omvang gehad, dat er in het voorjaar 2012 geen ruimte meer zal zijn voor nieuwe graven op 
de gemeentelijke begraafplaats aan de Ninaberlaan. 
Dit zet de realisatie van de aanleg van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats onder druk. Al 
eerder is besloten om de aanleg te faseren en het eerste deel in 2011 te realiseren. Onderdeel 
van dit voorstel zijn enkele bouwwerken (wachtruimte, toilet- en informatievoorziening). 
Besloten is om de realisatie van het dienstgebouw door te schuiven naar 2021. Eén en ander 
is toen voorgesteld om een extra verhoging van grafrechten te voorkomen. 
De afgelopen maanden is er voor de bouwwerken een ontwerp-"prijsvraag" uitgezet bij vijf 
architecten. Daarvan is één ontwerp uitgekozen waarvan ook een kostenraming is opgesteld. 
Gelet op de actuele kostenramingen en inzichten en het beschikbare geld voor fase 1 werd de 
raad geïnformeerd welke gevolgen die nieuwe cijfers hebben en welke keuzemogelijkheden er 
zijn. 
Het college van burgemeester en wethouders stelde voor om te kiezen voor variant 2 waarbij 
in de eerste fase de padenstructuur en de hoofdgroenstructuur worden aangelegd, evenals 
een wandelpad langs de Mr. Ponsteenlaan en een toilet- en informatievoorziening. 
De raad heeft conform het voorstel besloten. 

Vaststelling bestemmingsplan Poggenbeltweg 20 te Haarle 
Voor de locatie Poggenbeltweg 20 te Haarle is een bestemmingsplan voorbereid. Het 
bestemmingsplan voorziet in het omvormen van de beëindigde boerderij met bedrijfswoning 
naar een burgerwoning en een compensatiewoning middels de regeling Rood voor Rood met 
gesloten beurs. Ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt een agrarisch perceel 
omgevormd naar natuur. Dit perceel was in het verleden het perceel, wat het laatst is 
ontgonnen tot agrarische grond. Het ontwerpbestemmingsplan Poggenbeltweg 20 Haarle 
heeft vanaf 19 maart 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het ter inzage leggen 
van het plan heeft niet geleid tot zienswijzen. Ook overigens is er geen aanleiding het 
bestemmingsplan te wijzigen. Conform het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders heeft de raad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. 

Tweede wijziging van de legesverordening 2011 
In deze tweede wijziging van de Legesverordening 2011 komen de volgende zaken aan de 
orde: 
- een verhoging van niet kostendekkende tarieven op het gebied van de 

omgevingsvergunning bouw c.q. bestemmingsplan tot een kostendekkend niveau en 
invoering van een nieuw tarief voor het beoordelen van schetsplannen. Hierdoor zijn deze 
leges voortaan kostendekkend; 

- invoering van een bepaling voor teruggave (onder bepaalde voorwaarden) van leges 
indien een eerdere aanvraag om een (omgevings)vergunning bouw is ingetrokken en een 
nieuwe aanvraag betrekking heeft op hetzelfde bouwvoornemen. Tot op heden bestond 



een dergelijke bepaling niet en werd in voorkomende gevallen aansluiting gezocht bij de 
regeling over teruggave van leges voor ingetrokken vergunningen. Dit wordt nu formeel 
geregeld met deze tweede wijziging van de Legesverordening. De raad heeft conform het 
voorstel besloten. De fractie HOP wordt geacht te hebben tegengestemd. 

Initiatief voorstel tot wijziging van de Verordening inzake de winkeltijden. 
Op 25 maart 2011 is afgesproken dat de fracties van VVD en PvdA een initiatiefvoorstel 
zouden indienen bij de raad voor de aanpassing van de "Verordening inzake de winkeltijden" 
uit 1996. Als voorbereiding op dit voorstel heeft de PvdA een enquête gehouden op 2 
zaterdagen onder het winkelend publiek in het centrum van Nijverdal. Tevens is aan 
Handelsbelangen gevraagd om op hun jaarvergadering op 10 mei 2011 hun leden te polsen 
naar hun mening over een (beperkte) openstelling op zondag. 
Na behandeling in de commissie ABZM van 16 juni j l . heeft overleg met en tussen diverse 
partijen plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben geleid tot een aangepast initiatiefvoorstel. 
Kern van het voorstel is dat aan de raad geen gewijzigde verordening wordt voorgelegd, maar 
een kaderstellend voorstel met een opdracht aan het college om een nieuwe verordening op 
te stellen op een dusdanig tijdstip dat deze kan worden vastgesteld in de raad op 13 
december 2011, zodat de nieuwe verordening kan ingaan per 1 januari 2012. 
De kaders hebben betrekking op de uitbreiding van een aantal bestaande artikelen in de 
huidige verordening (zie verder het voorgestelde besluit punten 3. tot en met 6.). 
Voor een algemene zondagopenstelling in de hele gemeente of een deel van de gemeente 
worden nog geen kaders gesteld, maar wordt voorgesteld om eerst een onderzoek te houden 
onder de bevolking van Hellendoom door inschakeling van het Burgerpanel, al dan niet in 
combinatie met een internetenquête voor de totale bevolking. Indien voor deze laatste 
methode wordt gekozen, zal de uitkomst gelden als een zwaarwegend advies voor college en 
raad. 
Behalve de in de eerste regel genoemde fracties is het initiatiefvoorstel mede ingediend door 
de fracties van D66, Groen-Links en Hellendoorns Onafhankelijke Partij. 
Raadsbesluiten: 
1. Het college opdracht te geven tot het opstellen van een nieuwe verordening inzake de 

Winkeltijden op basis van de hierna vast te stellen kaders en het onderzoek 
De raad heeft conform besloten; de fracties BB, GB en CU worden geacht tegen te 
hebben gestemd; 

2. Deze verordening vast te stellen in het college op een dusdanig tijdstip dat behandeling in 
de raad kan plaatsvinden op 13 december 2011, zodat de nieuwe verordening kan ingaan 
per 1 januari 2012 
De raad heeft conform besloten; de fracties GB en CU worden geacht tegen te hebben 
gestemd; 

3. De bestaande vrijstelling in artikel 8 voor kampeerterreinen en het Avonturenpark uit te 
breiden met vrijstellingen voor winkels op bungalowterreinen, groepsaccommodaties en 
kampeerboerderijen 
De raad heeft conform besloten; de fracties GB en CU worden geacht tegen te hebben 
gestemd; 

4. Een nieuwe vrijstelling of ontheffing op te nemen voor galerieën en ateliers 
De raad heeft conform besloten; de fracties BB, GB en CU worden geacht tegen te hebben 
gestemd; 

5. De zon- en feestdagenregeling in artikel 5 uit te breiden met een regeling voor maximaal 
12 zondagen voor beurzen en fairs (die vallen onder de Winkeltijdenwet) 
De raad heeft dit onderdeel verworpen; 

6. De ontheffing op de zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties uit te breiden 
met zondagen en evenals de feestdagen te beperken tot festiviteiten, bijeenkomsten, 
veilingen en beurzen 
De raad heeft dit onderdeel verworpen; 

7. Een onderzoek te laten uitvoeren via het burgerpanel (TNO/NIPO) naar de mening van 
deze representatieve groep burgers van de gemeente Hellendoom over het al dan niet 
invoeren van een aantal zondagen dat winkels in de gemeente Hellendoom of een deel 



van de gemeente naar keuze open mogen zijn, al dan niet gecombineerd met een 
evenement of activiteit 
De raad heeft conform besloten; de fracties GB en CU worden geacht tegen te hebben 
gestemd; 

8. Het onder 7. uit te voeren onderzoek door het burgerpanel ook uit te laten uitvoeren 
middels een internetenquête onder de totale bevolking, onder de vermelding dat de 
uitkomsten van beide onderzoeken zullen worden beschouwd als een zwaarwegend 
advies aan het college en de raad 
Dit onderdeel is vervallen; 

9. De resultaten van het onderzoek onder 7. én de op basis van de kaders en de resultaten 
opgestelde conceptverordening, om commentaar voor te leggen aan alle 
ondernemersverenigingen in de gemeente Hellendoorn en deze bij het raadsvoorstel te 
voegen 
De raad heeft conform besloten; de fracties GB en CU worden geacht tegen te hebben 
gestemd; 

10. De kosten van de onder 7. genoemde onderzoeken ten laste te brengen van de reguliere 
post burgerpanel en conform de gemaakte afspraken voor door de raad uit te voeren 
onderzoeken ten laste van onvoorzien 
De raad heeft conform besloten; de fracties GB en CU worden geacht tegen te hebben 
gestemd; 

11. In de 1e helft van 2013 de werking van de verordening en de effecten evalueren, zowel 
onder de bevolking van Hellendoorn als onder de ondernemers, als ook werknemers 
De raad heeft conform besloten; de fracties BB, GB en CU worden geacht tegen te hebben 
gestemd. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 september 2011, 

De griffier, de voorzitter, 




