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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 12 maart 2 0 1 3 om 19.30 uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te 
Nijverdal. 

Aanwezig: de burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden m.u.v. de 
raadsleden dhr. H.E. Daggert en mw. W . Roskam-Kroeze. 

Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de meest besproken punten. Op 
www.hellendoorn.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 19.30 uur. 

Vaststelien agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
ChrU, C D A , GB en BB dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over de sluiting van 
kleine scholen. De motie wordt toegevoegd aan de agenda als nieuw agendapunt 10. De sluiting 
van de vergadering wordt daarmee agendapunt 11. 

Mededelingen 
Burgemeester Raven meldt dat de raadsleden de heer Daggert van D66 en mevrouw Roskam-

Kroeze met kennisgeving afwezig zijn. 

Evaluatie betaald parkeren 
(uitsluitend t.b.v. het afdekken van de financiële consequenties voor 2011 en 2012 ; 
alternatieven worden in een later stadium besproken! 

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

Vaststell ing bestemmingsplan Luttenbergerweg 37 te Haarle 

Het voorstel is unaniem aangenomen. 

Begraven en grafrechten 

Het voorstel is unaniem aangenomen. 

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) . 

Het voorstel is een hamerstuk, blijft een hamerstuk. Voorstel is conform vastgesteld. 



Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 

De lijst van ingekomen brieven is ongewijzigd vastgesteld; de ingekomen brieven worden 
conform voorstel afgehandeld. 

Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 5 februari 2013 

Conform vastgesteld. 

Motie vreemd aan de orde van de dag 'sluiting van kleine scholen' 

De raad verzoekt de griffie in opdracht van de raad aan zowel de regering als de Tweede Kamer 
onze grote zorg over te brengen over de gevolgen van het mogelijk uitvoeren van het advies van 
de Onderwijsraad met betrekking tot het leerlingenaantal voor de leefbaarheid van onze 
gemeente. 
De motie van ChrU, CDA, GB en BB is met 22 stemmen voor en 1 stem tegen (VVD) 
aangenomen. 

Sluiting 
De voorzitter síuit de vergadering om 21.30 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 23 april 
2013 , 

De griffier 
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de voorzitter. 
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Drs. K. Zomer 


