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Raadsbesluiten 
12INK04219 

 
13 maart 2012 

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

 
* Vaststelling bestemmingsplan “Spoortheater Nijverdal” 
   Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een zorgcomplex te realiseren op de locatie van     
   het voormalige Spoortheater aan de Parallelweg in Nijverdal. 
   De raad heeft besloten het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
   De heer Bannink neemt bij de behandeling van dit agendapunt plaats op de publieke tribune   
   wegens persoonlijke betrokkenheid bij dit agendapunt. 
 
* Milieuprogramma 2012-2015  
   In dit programma wordt een beeld gegeven van de milieutaken die worden uitgevoerd.   
   Nagenoeg alle taken zijn wettelijke taken met uitzondering van het duurzaamheidsbeleid/ 
   klimaatprojecten. 
   De raad heeft besloten in te stemmen met het milieuprogramma 2012-2015. 
 
* Energiepremieregeling (EPR)-2012 en volgende jaren  
   Het betreft een aanpassing van Energiepremieregeling 2012 voor bestaande particuliere   
   woningen. Het systeem van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ wordt vervangen door een   
   systeem van loting. Ook is de maximaal beschikbare premie bijgesteld van 50% naar 30% tot     
   een maximum bedrag van € 1.500,--. 
   De raad heeft besloten de verordening vast te stellen voor 2012 en per 1 januari 2013 te   
   beëindigen met dien verstande dat artikel 5, lid 2 het eerste kwartaal 2012 is gewijzigd in het   
   eerste half jaar 2012. 
 
* Vaststellen Verordening werkgeverscommissie griffie 2012 
   In deze verordening wordt het werkgeversschap van de raad voor de griffie geregeld. Door de   
   invoering van het dualisme in 2002 bij gemeenten is niet het college van Burgemeester en   
   Wethouders maar de raad verantwoordelijk voor het personeel(sbeleid) van de griffie. In deze   
   verordening is dit nu formeel geregeld.  
   De raad heeft de verordening ongewijzigd vastgesteld. 
 
* Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften sociale zekerheid 2010 
   Per 1 januari 2012 is de wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van    
   deze wet met de Wet investeren jongeren in werking getreden. In verband hiermee is deze   
   verordening aangepast. 
   De raad heeft de gewijzigde verordening vastgesteld.      
 
* Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hellendoorn 2009  
   Als gevolg van wijzigingen in hogere regelgeving, gewijzigde inzichten, de wens van deregu- 
   lering en uniformering, het herstellen van enkele tekstuele fouten en taakstelling die is  
   opgelegd aan het taakveld APV wordt voorgesteld de APV aan te passen. 
   De raad heeft besloten in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de APV. 
 

* Instemmen met jaarstukken 2010 en goedkeuren ontwerp begroting 2012 Stichting ROOS 
   Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de gemeente Rijssen-Holten, Twenterand en   
   Wierden is per 1 januari 2005 bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS.   
   De vier gemeenten hebben een toezichthoudende taak. Jaarlijks moeten de vier gemeenteraden    
   de ontwerpbegroting en de rekening goedkeuren. 
   De raad heeft ingestemd met de rekening 2010 en de ontwerpbegroting 2012 van de   
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   Stichting ROOS goedgekeurd.  
 
* Motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD met betrekking tot het terrassenbeleid 
   Na de reactie op de motie door het college en de 1

e
 behandeling door de raad is de motie   

   ingetrokken. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 17 april 2012. 
 
 
De griffier,      De voorzitter,  
 
 
 
 


