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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 1 juli 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 
Wethouder dhr. J . J . Beintema is aanwezig vanaf 20 .30 uur. 

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. 

Vaststellen agenda 
Raadslid dhr. W. Felix dient een motie vreemd aan de orde van de dag in. De voorzitter stelt de 
agenda gewijzigd vast met de motie als nieuw agendapunt 12. De sluiting wordt daarmee 
agendapunt 13. 
Raadslid mw. W . M . H . Paalman-Vloedgraven stelt voor om agendapunt 9 op te splitsen in twee 
delen, om eerst a) amendement over referendum te bespreken en vervolgens b) het voorstel en 
eventuele andere amendementen. De voorzitter stelt de agenda volgens dit voorstel gewijzigd 
vast. 

De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen 
De voorzitter geeft aan dat wethouder J . J . Beintema vanwege een afspraak elders later zal 
aanschuiven (dhr. Beintema is aanwezig vanaf 20 .30 uur). 

Voorstel tot gewijzigd vaststellen (ten opzichte van het ter visie gelegde 
ontwerpbestemmingsplan) van het bestemmingsplan Bedrijventerrein 't Lochter 2013 
Het voorstel is in de raadsvergadering van 18 juni 2013 aangehouden en doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 1 juli 2013 . 
Besluitvorming in de vergadering 1 juli 2 0 1 3 : 
De fracties van PvdA, C D A , GB en ChrU dienen een amendement in (een gewijzigde versie tov 
raadsvergadering van 18 juni 2013) , waarbij punt 1 komt te vervallen en bij punt 3 de tekst na 
'(...) toe te kennen' komt te vervallen. Dit amendement (13INK08672) is aangenomen met 15 
stemmen voor (fracties PvdA, G B , C D A , ChrU) en 10 stemmen tegen (fracties BB, V V D , D66, 
HOP, GL). Er zijn twee fracties met stemverklaring. De fractie BB gaat niet akkoord met punt 2 
en de fractie GL gaat akkoord met 350m2, maar niet met het vastleggen van de plek. 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De raad neemt het voorstel aan met inachtneming 
van het amendement en wel met 24 stemmen voor en 1 stem tegen (fractie HOP). 

Centrumplan Daarlerveen 
Het voorstel is unaniem aangenomen. 



Evaluatie betaald parkeren 
Dit agendapunt is opgesplitst in 2 delen. 
Eerst bespreekt de raad een amendement van de fracties BB, PvdA en HOP (onderwerp: 
referendum). Dit amendement is verworpen met 9 stemmen voor (fracties BB, PvdA, HOP) en 16 
stemmen tegen. 
Vervolgens komen twee amendementen aan de orde. 
Het amendement van de fracties BB en HOP (onderwerp: afschaffen betaald parkeren) is 
verworpen met 7 stemmen voor (fracties BB en HOP) en 18 stemmen tegen. 
Het amendement van V V D , D66, GB, C D A , ChrU en GL (onderwerp: wijzigingen voorste! college 
op nota evaluatie betaald parkeren, 13INK08671) is aangenomen met 16 stemmen voor (fracties 
V V D , D66, GB, C D A , ChrU en GL) en 9 stemmen tegen (fracties BB, PvdA, HOP). 
Er zijn drie fracties die een stemverklaring uitbrengen: 

PvdA stemt tegen amendement ("geen uniform systeem"), stemt wel in met punt 1c van 
het amendement; 
BB stemt tegen amendement ("geen dekking"); 
HOP stemt tegen amendement, stemt wel in met punt 3 van het amendement. 

De punten uit het concept-besluit zijn opgenomen in het amendement. Met het vaststellen van 
het amendement stelt de raad daarmee ook het voorste! vast met 16 stemmen voor (fracties 
V V D , D66, G B , C D A , ChrU, GL) en 9 stemmen tegen (fracties BB, PvdA, HOP) met inachtneming 
van het amendement en van een nader uit te werken exacte invulling, zoals aan de orde kwam in 
de discussie tijdens de vergadering. 

Sluiting 
De voorzitter schorst de vergadering om 23 .05 uur. De resterende agendapunten zijn 
doorgeschoven naar de raadsvergadering van dinsdag 2 juli 2013 , vanaf 19.30 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 24 
september 2013 , 

De griffier de voorzitter, 
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