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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 23 april 2013 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. 
Met kennisgeving afwezig: raadslid dhr. W . Felix 

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 1 9.30 uur. 

Vaststel len agenda 

Er worden twee moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd aan de agenda. 
De eerste motie over samenwerking W T 4 wordt het nieuwe agendapunt 8. 
De tweede motie over herijking subsidiebeleid wordt het nieuwe agendapunt 9. 
Daarmee wordt de sluiting agendapunt 10. 

Mededelingen 

Burgemeester Raven meldt dat het raadslid de heer W. Felix van GroenLinks met kennisgeving 
afwezig is. 

Visienota Jeugdzorg 

Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

Het busstation bij huidige station Nijverdal onttrekken aan de openbaarheid op basis van de 
Wegenwet 

Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 

(Concept) besluitenlijst openbare raadsvergadering van 12 maart 2013 

De besluitenlijst is conform vastgesteld. 

Motie vreemd aan de orde van de dag over samenwerking WT4 



De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

Motie vreemd aan de orde van de dag over herijking subsidiebeleid ingediend door BurgerBelang, 
Christenunie, D66, PvdA, HOP. 

De motie is aangehouden. De motie is hoofdelijk in stemming gebracht, waarbij de stemmen 
staakten. Er waren 12 stemmen voor (de fractieleden van BurgerBelang, Christenunie, D66, 
PvdA en HOP) en 12 stemmen tegen (de fractieleden van V V D , GemeenteBelangen en CDA) . 
Aangezien de stemmen staken en de vergadering niet voltallig is, is het nemen van een besluit tot 
een volgende vergadering uitgesteld. 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 28 mei 
2013 , 

De griffier de voorzitter. 


