
 

 

Raadsbesluiten 

 

17 april 2012 

 
12INT01242 

 
Aanwezig:  

De burgemeester als voorzitter, de griffier, de raadsleden (de heer Stuut verlaat wegens 

persoonlijke omstandigheden om 21.30 uur de vergadering) 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 agenda 

Het voorstel van de fractie D66 om het agendapunt (“Herziening kapverordening” van de 

agenda af te voeren vanwege vele onduidelijkheden wordt verworpen met alleen de stemmen 

van de fracties D66, HOP en PvdA voor. 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

• Besluitvorming toekomst Soweco/uittreding Gemeente Hellendoorn 
Conform het voorstel stemt de raad unaniem in met de keuze voor een lokale uitvoering van 

de Wsw en het indienen van een verzoek tot uittreding bij de GR SOWECO. 

 

• Impact op het bestemmingsplan "Buitengebied 2009" na uitspraak rechtbank 

op situatie bouw woningen Bergleidingweg 79a en 79b te Nijverdal 
De raad besluit conform het voorstel om in het bestemmingsplan expliciet op te nemen dat 

de inhoud van de kelder niet wordt meegerekend bij het bepalen van de inhoud van een 

woning. Voorwaarde is dan wel, dat de kelder niet meer dan 0,3 m boven de grond uitsteekt, 

gerekend vanaf de onderkant vanaf de begane grondvloer. Ook mag de kelder geen directe 

toegang van buiten hebben. 

 

• Aanbieden Rapport rekenkamer onderzoek Stationsomgeving Noord aan de 

commissie 

Conform het voorstel stemt de raad in met de conclusies en aanbevelingen in het rapport. 

• Herziening kapverordening 

- Het amendement van de VVD-fractie (aanleggen van een Dynamische Waardevolle 

Bomenkaart voor de hele gemeente) wordt verworpen met alleen de stem van de VVD 

voor. 
- Het amendement van de PvdA-fractie (criteria Waardevolle Bomenkaart) wordt 

aangenomen met alleen de stem van de fractie ChristenUnie tegen. 

- Het amendement van de fracties CDA/BurgerBelang (Waardevolle Bomenkaart m.i.v. 1 

januari 2014 ook voor buiten de bebouwde kom) wordt aangenomen met alleen de 

stemmen van de fracties van de VVD, D66 en de PvdA tegen. 

- Het amendement van de fracties BB/GB/CDA/PvdA en ChristenUnie (kapvergunning 

gemeentelijke bomen vanaf 30 cm of meer te weten op 1.30 meter boven het maaiveld): 

wordt aangenomen met alleen de stemmen van de fracties van de VVD en D66 tegen. 

     De kapverordening wordt (met inachtneming van de aangenomen amendementen) conform 

     het voorstel vastgesteld 

     De fracties van de VVD en D66 worden geacht te hebben tegengestemd. 
 

• Raadsvoorstel principebesluit één brandweer Twente 
De raad stemt in met het principebesluit om te komen tot één brandweer in Twente. 

Uitgangspunt is dat per 1 januari 2013 de oprichting van één brandweer in Twente 

gerealiseerd is. 

 

http://www.hellendoorn.nl/


 

 

• Bouwverordening gemeente Hellendoorn 2012 

• Aangezien het nieuwe Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012 in werking zal treden. is een 

aanpassing van de gemeentelijke bouwverordening vereist. Conform het voorstel heeft de 

raad de "Bouwverordening gemeente Hellendoorn 2012" vastgesteld. 

• Motie D66 en PvdA vreemd aan de orde van de dag (intrekken wetsvoorstel 

verhoging griffierechten) 
De motie is verworpen met alleen de stemmen van de fracties D66, PvdA en VVD voor. 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 3 juli                                              

2012. 

 

 

 De griffier,      De voorzitter,  

 

 

 

 

      


