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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 5 november 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 afwezig: dhr. H. Webbink, mevr. D. Bakker 

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 9.30 uur. 

Vaststellen agenda 
In de raadsvergadering van 29 oktober 2013 is het agendapunt 'Beantwoording vragen -
Ingekomen stukken' doorgeschoven naar deze vergadering. Dit agendapunt wordt toegevoegd 
aan de agenda van deze vergadering als nieuw agendapunt 7. 
Mededelingen 

Met kennisgeving afwezig zijn de heer H. Webbink en mevrouw D. Bakker. 

Programmabegroting 2014 
Het amendement over Kaliber Kunstenschool, ingediend door PvdA, V V D , D66, wordt met 4 
stemmen voor (fracties PvdA, V V D , D66) en 19 stemmen tegen verworpen. 
Vooraf aan vaststellen van de programmabegroting leggen de fracties GL, PvdA en HOP een 
stemverklaring af: 
GL: stemt tegen de programmabegroting gezien de inbreng in 1e en 2e termijn. 
PvdA: stemt tegen de programmabegroting gezien de inbreng in 1e en 2e termijn. 
HOP: stemt tegen want doelen en visie van de programmabegroting matchen niet met die van 
HOP. 
De programmabegroting 2 0 1 4 wordt met 17 stemmen voor (fracties C D A , BB, GB, ChrU) en 6 
stemmen tegen (fracties PvdA , V V D , D66 , HOP, GL) vastgesteld. 

HOP legt een stemverklaring af vooraf aan besluitvorming over M 1 : HOP trekt zich terug als 
indiener, want pandje Wil lems maakt een noodzakelijk onderdeel uit van de motie volgens HOP. 
Motie M1 over kiosk bij het stat ion, ingediend door BB, PvdA en GL, wordt met 22 stemmen 
voor en 1 stem tegen (fractie HOP) aangenomen. 

Vooraf aan besluitvorming over M 2 leggen GL en PvdA een stemverklaring af: 
GL: stemt voor, vanwege concrete toezeggingen in het verleden, ook al is de fractie het niet eens 
met de overwegingen en heeft de fractie het fietsstructuurplan niet ondersteund. 
PvdA: stemt tegen, want f ietspad scoort laag, er is al eerder onderzoek geweest en nu wordt er 
weer geld uitgetrokken voor onderzoek. 
Motie M 2 over vrijliggend fietspad Poggenbeltweg, ingediend door HOP, wordt met 2 stemmen 



voor (HOP, GL) en 21 stemmen tegen verworpen. 

Motie M 3 over fietspad Tunnelweg Luttenbergerweg, ingediend door BB, wordt met 4 stemmen 
voor (BB) en 19 stemmen tegen verworpen. 

Motie M 4 over Leefbaarheid Daarle Centraal, ingediend door C D A , BB en GB, wordt met 19 
stemmen voor en 4 stemmen tegen (fracties PvdA, HOP, GL) aangenomen. 

Vooraf aan besluitvorming over M5 legt GL een stemverklaring af: 
GL: stemt voor, want het is goed om een punt te zetten achter het Soweco dossier. 
Motie M 5 over hernieuwde samenwerking Soweco , ingediend door ChrU en D66 , wordt met 21 
stemmen voor en 2 stemmen tegen (fracties V V D en HOP) aangenomen. 

Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2 0 1 4 
Het voorstel is met algemene stemmen vastgesteld. 

Belasting verordeningen 2014 

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

Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 
De lijst van ingekomen brieven wordt volgens voorstel afgehandeld. Het college komt nog met 
een schriftelijk antwoord op de vraag over Ten Cate van de fractie C D A . 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.05 uur. 

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

De griffier de voorzitter. 


