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Raadsbesluiten 

7 februari 2012 

Aanwezig : 
De burgemeester als voorzitter, de griffier, de raadsleden (met uitzondering van mevrouw W . 
Roskam-Kroeze en de heer A . H . Bannink) 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. 

• Installatie nieuw raadslid mevrouw H. Mulhof-Samsen (BB) 
De Commissie voor de geloofsbrieven ging akkoord met de toelating van mevrouw Muihof als 
raadslid. Zij legde de eed af. 

• Beëdiging directeur Rekenkamer West Twente: dr. J . Loots 
De heer Loots, in de raadsvergadering van 20 september 2011 benoemd met ingang van 1 
januari 2012 tot en met 31 december 2014 , sprak de verklaring en belofte uit. 

• Diverse benoemingen 
a. Benoeming voorzitter raadscommissie Samenleving en (plv) leden van raadscommissies: 

Alle benoemingen vonden plaats conform voorstel; Mevrouw H. Ligtenberg-Grondman is 
beneomd tot voorzitter van de raadscommissie Samenlevingszaken 

b. Lid Regioraad: Mevr. Bakker is benoemd tot lid van de Regioraad 
c. Lid Euregioraad: Mevr. Paalman is benoemd tot lid van de Euregioraad en de commissie 

grens 

• Vaststelling bestemmingsplan "Pastoor Rientjesstraat 2 en 4" 
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 op 13 december 2012 het voorstel opnieuw te bespreken in de commissie 
Grondgebied op 18 januari 2012 . Op basis van de aan de commissie voorgelegde 
argumentatie en de nota waarin de zienswijzen zijn beoordeeld, heeft de raad alsnog het 
bestemmmingsplan ongewijzigd vastgesteld. 

• Tracé, budgetten en fasering Noordzuidverbinding 
De raad heeft in 2007 en 2008 besluiten genomen over het tracé van de 
Noordzuidverbinding. Sindsdien zijn enkele onderdelen nader uitgewerkt en zijn er nieuwe 
ontwikkelingen (o.a.in het gebied Koemaste en omgeving). Deze zijn vertaald in een nieuwe 
financiële doorrekening. Door onder andere te versoberen en de fasering aan te passen kan 
de Noordzuidverbinding binnen de gestelde financiële kaders worden gerealiseerd. 
Het college van burgemeester en wethouders stelde voor: 
a. het tracé vast te stellen; 
b. de start van de fysieke aanleg van het totale tracé van de Noordzuidverbinding te bepalen 

op 2014 (aansluitend op gereedkoming van het Combiplan)/2015 en afronding van 
aanleg in 2016 (in plaats van 2017); 

c. het benodigde krediet vanaf 2011 van € 16,6 miljoen voor de totale realisatie van de 
Noordzuidverbinding beschikbaar te stellen. 

Het Amendement van de fractie BurgerBelang om o.a. bij de aanleg van het resterende deel 
van de Noordzuidverbinding -indien mogelijk- zo spoedig mogelijk te starten aan de 
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noordzijde, bij de Ommerweg, is verworpen met alleen de stemmen van de fracties van 
BurgerBelang en de V V D voor. 
Het Amendement van de fracties PvdA, C D A , D66, GemeenteBelangen en Christenunie om 
aan het voorstel voor het tracé, de budgetten en fasering na de Noordzuidverbinding drie 
punten toe te voegen, te weten: 
d. bij de uitwerking, voorbereiding en aanbesteding van het tracé uit te gaan van de 

oorspronkelijke opzet zonder versoberingen/bezuinigingen; 
e. de door B en W vastgestelde versoberingen/bezuinigingen als opties voor minderwerk 

mee te nemen in de aanbesteding; 
f. indien bij de aanbesteding van het tracé onder c vastgestelde budget wordt 

overschreden, de raad een keuze te laten maken uit het minderwerk zoals bedoeld bij e; 
is aangenomen met de stemmen van de fracties GroenLinks, HOP en V V D tegen. 
Het bij amendement aangevulde voorstel a t/m f is aangenomen met de stemmen van de 
fracties van GroenLinks, HOP en de V V D tegen. 

• Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Nijverdal-Noordwest, eerste herziening" 
Er is geconstateerd dat er een kleine omissie is geslopen in het op 5 juli 2 0 1 1 , onder nummer 
11 in t00837, door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Nijverdal-Noordwest". 
De omissie heeft betrekking op de gronden van het terrein van de voormalige 
Bouwmaterialenhandel Van Buren aan de Van Limburg Stirumstraat te Nijverdal. In de regels 
behorende bij de aan deze percelen toekende bestemming "Wonen 4 " is per abuis 
opgenomen dat de woningen twee aaneen gebouwd moeten worden, terwijl het altijd de 
bedoeling is geweest dat er twee vrijstaande woningen, acht blokken van twee aaneen en 
een blok van vier aaneen worden gebouwd. Een en ander staat wel goed op de verbeelding. 
Bij een conflict tussen de regels en de verbeelding, zoals dat hier het geval is, hebben de 
regels voorrang. 
Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor 22 woningen op dit terrein aan de projectontwikkelaar, Bouwbedrijf Schothans B.V. 
dient deze omissie te worden gerepareerd door het ontwerpbestemmingsplan "Nijverdal-
Noordwest, eerste partiële herziening" in procedure te brengen. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Aangezien niemand gebruik 
heeft gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze omtrent deze herziening in te dienen bij 
de raad, heeft het college voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd ten opzichte van het 
ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. 
De raad heeft conform dat voorstel besloten. 

a Aanpassing gemeentelijke verordeningen aan wetswijzigingen Wet werk en bijstand (WWB) 
2012 
Als gevolg van de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de samenvoeging 
hiervan met de Wet investeren in jongeren (WIJ), die met ingang van 1 januari 2012 van 
kracht is geworden, zijn de Re-integratieverordening, de Toeslagenverordening, de 
Maatregelenverordening, de Verordening langdurigheidstoeslag en de Verordening 
maatschappelijke participatie W W B aangepast of opgesteld. 
Meest in het oog springende wijziging is de invoering van de huishoudtoets, waardoor ook 
het inkomen en vermogen van meerderjarige kinderen, die inwonend zijn, meetellen bij de 
beoordeling van het recht op bijstand. 
Het Amendement van de fractie GroenLinks om o.a. de Verordening langdurigheidstoeslag 
Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2012 gewijzigd vast te stellen door in artikel 2 
(voorwaarden) te bepalen dat een ieder voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking komt die 
tot 1 1 0 % van de bijstandsnorm leeft, is verworpen met alleen de stemmen van de fracties 
van GroenLinks, PvdA, GemeenteBelangen en D66 voor. 
Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de raad de 
gewijzigde c.q. nieuwe verordeningen vastgesteld. 
De Motie van de fractie C D A waarin het college wordt verzocht de collectieve 
inkoopmogelijkheden van met name energie, (zorg) verzekeringen en overige mogelijkheden te 
onderzoeken voor huishoudens met een minimum inkomen en/of WMO-relat ie, met de 
gemeente en de gemeenteraad hierover uiterlijk in mei 2012 te rapporteren werd 
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aangenomen met alleen de stem van de fractie HOP tegen. 

• Beantwoording vragen fracties 
1. LOG Marle: Het college van burgemeester en wethouders gaat in op het verzoek van de 

CDA-fract ie om de mogelijkheid te onderzoeken om het aantal van 4 locaties in het LOG 
Marle terug te brengen tot 1 en hierbij ook de 0 optie te onderzoeken. 

2. Eventuele verplaatsing Glas in lood raam in Huis voor Cultuur en Bestuur: het raam van 
de kunstenaar Max Nauta is een geschenk van burgers, daarom heeft het college indertijd 
bepaald dat het in het gemeentehuis hoort te hangen. In overleg met de architect is het 
raam opgehangen op een goede herkenbare plaats met een goede verlichting zodat het 
ook 's avonds te zien zou zijn. Weghalen uit een geluid- en brandwerende wand brengt 
aanzienlijke kosten mee. Tot 31 december 2013 kunnen in verband met het beeldrecht 
van de architect geen wijzigingen worden aangebracht zonder zijn toestemming. 
Verplaatsing is tot dan uitgesloten. 

• Moties vreemd aan de orde van de dag 
1. De Motie van de fracties D66 , C D A , V V D , GemeenteBelangen, PvdA en Christenunie om 

o.a. de verleende en de te verlenen subsidies te publiceren op de gemeentelijke website is 
met algemene stemmen aangenomen; 

2. De Motie van de fracties GroenLinks, Christenunie en de PvdA om bij de minister van 
Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon is verworpen met alleen de 
stemmen van de fracties GroenLinks, Christenunie en PvdA voor 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 13 maart 
2012 . 

De griffier, 




