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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 29 oktober 2013 om 19.30 uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te 
Nijverdal. 

Aanwez ig : de burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden 
Met kennisgeving afwez ig : dhr. H. Webbink, mevr. D. Bakker. Mevrouw W . M . H . Paalman-
Vloedgraven woont de vergadering vanaf 19.55 uur bij. 

Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de meest besproken punten. Op 
www.hel lendoorn.nl staat een digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 

De raad van Hellendoorn behandelde onder andere de volgende onderwerpen: 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur. 
Vooraf aan de raadsvergadering vindt om 19.30 uur de installatie van de raadsleden Zijlstra en 
Stuut plaats als ambassadeurs Artikel 1 Overijssel. 

Vaststellen agenda 
De voorzitter agendeert als nagekomen agendapunt 'Voorbereidingsbesluit Kruidenwijk-Zuid'. 
De fractie ChrU, GL en PvdA kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan over extra 
middelen voor armoedebestrijding. 
De raad stelt de agenda gewijzigd vast, waarbij 'Voorbereidingsbesluit Kruidenwijk-Zuid' nieuw 
agendapunt 11 wordt en de motie vreemd aan de orde van de dag agendapunt 12. De resterende 
agendapunten worden doorgenummerd. 

Mededelingen 
Vergaderschema 2 0 1 4 : op 28 januari, 4 maart, 25 maart (afscheid oude raad), 27 maart 
(installatie nieuwe raad), 22 april, 27 mei, 1 juli, 19 augustus (reservedatum), 23 september, 28 
oktober, 4 november (begrotingsraad), 2 december en 13 januari 2015 zijn de 
raadsvergaderingen van de gemeente Hellendoorn gepland. 

Tweede bestuursrapportage 2013 
De fracties PvdA, BB, GL en ChrU dienen een amendement in om uit de burap een eerste storting 
van C 1 5 . 0 0 0 , - beschikbaar te stellen voor een 'revolving fund' voor duurzaamheid. De 
indieners brengen het amendement uiteindelijk niet in stemming na een toezegging van 
wethouder Ten Have. 
De tweede bestuursrapportage 2013 is met 15 stemmen voor (CDA, ChrU, V V D , HOP, GB) 
aangenomen. Voor stemmen ook de fracties BB, PvdA en D66 (7 stemmen) met de aantekening 
tegen het doorschuiven van een deel van de aanleg van de Noordzuidverbinding met een voordeel 
van C 250 .000 , - - voor 2 0 1 3 te stemmen. 
De fractie GL (1 stem) stemt tegen het voorstel. 



Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2013 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

Beleidsnota " "Samenwerken aan een duurzaam Hellendoorn 
De fracties van GL, GB, PvdA, ChrU leggen een stemverklaring af. 
GL: stemt tegen, want realistischer is scenario 4 en die is niet uitgewerkt, vandaar dat men niet 
kan instemmen. 
PvdA: stemt tegen, want optimale scenario is het minimum, men zou graag nog verder gaan, 
vandaar dat niet kan worden ingestemd met het realist ische scenario. 
ChrU: stemt voor het realistische scenario, want een half ei is beter dan een lege dop. 

Het voorstel is aangenomen met 20 stemmen voor (fracties C D A , BB, GB, V V D , D66 , HOP) en 3 
stemmen tegen (fracties GL, PvdA). 

De fracties GL en D66 dienen drie moties in, 
motie fairtrade gemeente (M1), motie millenniumgemeente (M2), motie lelieteelt (M3).Motie M1 
is verworpen met 6 stemmen voor (fracties PvdA, ChrU, D66 en GL) en 17 stemmen tegen. 
Motie M2 is verworpen met 6 stemmen voor (fracties PvdA, ChrU, D66 en GL) en 17 stemmen 
tegen. 
Motie M3 is verworpen met 7 stemmen voor (fracties PvdA, ChrU, D66, Gl en HOP) en 16 
stemmen tegen. 

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen 
De fractie van GB legt een stemverklaring af: stemt voor, maar houdt wel de mogelijkheid open 
W i l l III V̂CÍ tugi\UMIOl UVCI \JÇ7 LdlIOVCM lO ĮJldlCM. 

Het voorstel is aangenomen met 22 stemmen voor en 1 stem tegen (HOP). 

Fietsstructuurplan 2014-2025 

De fractie GL legt een stemverklaring af: stemt tegen het voorstel, omdat er een aantal essentiële 
elementen niet in staan. 

Het voorstel is aangenomen met 22 stemmen voor en 1 stem tegen (GL). 

Haat een afvalloos Twente 

net voorstel is mei algemene stemmen aangenomen mei inachtneming van de wijziging van het 
besiuit bij punt 1', wordt 'in te stemmen met de bestuurlijke aanpak", en bij punt 2, wordt 'in te 
stemmen met het opstellen van een projectplan afvalloos Twente ' . 
Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hellendoorn (APV) 
De vice voorzitter, de heer J . Scholten, zit dit agendapunt voor. 
Het besluit is aangenomen met 18 stemmen voor (fracties C D A , BB, ChrU, D66, en GB) en 5 
stemmen tegen (fracties HOP, PvdA, V V D , GL). 

Voorbereidingsbesluit Kruidenwijk-Zuid 
Nagekomen agendapunt. 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

Motie vreemd aan de orde van de dag over extra middelen voor armoedebestrijding 
De motie vreemd aan de orde van de dag over armoedebestrijding - gemeentelijke armoedebeleid, 
ingediend door de fracties ChrU, GL en PvdA, is verworpen met 5 stemmen voor (GL, PvdA, 
ChrU) en 18 stemmen tegen (CDA, BB, GB, D66, V V D , HOP). 



Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 
Gezien het late tijdstip worden de vragen schriftelijk beantwoord door het college en wordt het 
agendapunt doorgeschoven ter verdere afhandeling naar de raadsvergadering van 5 november 

Besluitenlijsten openbare raadsvergadering van 24 en 26 september 2013 
De besluitenlijsten zijn conform vastgesteld. 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.21 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 03 
december 2013 , 

De griffier de voorzitter, 
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