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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 28 mei 2013 om 19.30 uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te 
Nij verdal. 

Aanwez ig : de burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden. 
Raadslid B. Bannink neemt bij agendapunt 5 plaats op de publieke tribune. 

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 19.30 uur. 

Vaststellen agenda 
De indieners trekken de motie herijking subsidiebeleid in. Daarmee komt agendapunt 8 te 
vervallen. 

Mededelingen 
Raadslid B. Bannink geeft aan bij agendapunt 5, Voorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Broekmate te Nijverdal, niet deel te nemen aan de beraadslagingen, maar zal 
de publieke tribune plaatsnemen. 

Gemeenterekening 2012. 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Broekmate te Nijverdal 
Het voorstel is met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen (fractie CDA) aangenomen. 

Informatienota implementatie Drank- en Horecawet 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen met inachtneming van een aanvulling op 
punt twee van het besluit: ' , gehoord de opmerkingen van de commissieleden in de 
commissievergadering abzm d.d. 25 april 2013 en de opmerkingen van de raadsleden in de 
raadsvergadering van 28 mei 2013 die meegenomen zullen worden in de op te stellen 
verordening'. 

Verordening Kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013 

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

Motie herijking subsidiebeleid 
Deze motie is ingetrokken bij het vaststellen van de agenda. 



Benoeming 2e plv griffier en 2e plv commissiegriffier 
De raad heeft de heer A . Titsing benoemd als 2e plv griffier en 2e plv commissiegriff ier. De 
stemcommissie bestaande uit de raadsleden W. Muller (voorzitter), J . Immink en D. Bakker 
stellen vast dat er 25 stemmen zijn uitgebracht voor de benoeming, waarmee de benoeming 
unaniem is. 

Beantwoorden vragen - ingekomen stukken 
De afhandeling van de lijst van ingekomen brieven wordt volgens voorstel afgehandeld muv nrs. 
1 5 en 18. Van de afdoening van deze brieven zullen raads- en commissieleden in kennis worden 
gesteld. 
Op de vragen van de fractie van BurgerBelang over armoedebeleid zal z .s .m. een antwoord 
komen (is per mail d.d. 29 mei 2013 toegestuurd). 

Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 23 april 2013 
Conform vastgesteld. 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 18 juni 

De griffier de voorzitter, 
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