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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 2 juli 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. 

A fwez ig : raadslid dhr. J . G . Stuut is met kennisgeving afwezig. Raadslid mw. A . ter Harmsel is 
afwezig bij de behandeling van agendapunt 5. Vanaf 20 .00 uur is zij weer aanwezig. 

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 heropent de vergadering om 19.30 uur. 

Vaststellen agenda. 
De agenda is conform vastgesteld. 

Mededelingen. 
Raadslid dhr. J . G . Stuut is met kennisgeving afwezig. 

Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2013 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 
Twee fracties leggen een stemverklaring af, ChrU en PvdA. Beide fracties gaan akkoord met de 
verordening, maar niet met de onderliggende financiering. 

Verzoek VNG Giro 5 5 5 Syrië 
Raadslid mw. A . ter Harmsel is niet aanwezig bij dit agendapunt. 

Het voorstel is aangenomen met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen (fracties GL, PvdA, 
VVD) . 

Eerste Bestuursrapportage 2 0 1 3 

Raadslid mw. A . ter Harmsel is aanwezig vanaf 20 .00 uur. 

Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 
De lijst van ingekomen brieven wordt volgens voorstel afgehandeld. 
Fractie Groenünks, motie Vreemd aan de orde van de dag. Betreft: Hellendoorn schaliegas vrij 
De fractie GL houdt de motie vreemd aan de orde van de dag aan tot de volgende 
raadsvergadering, d.d. 24 september 2013 om de motie te kunnen behandelen in combinatie met 



de duurzaamheidsnota. 

(Concept) besluitenlijst openbare raadsvergadering van 18 juni 2013 
De besluitenlijst is conform vastgesteld. 

Kadernota begroting 2014 . 
Amendement van de fractie GL over N35 is verworpen met 3 stemmen voor (fracties PvdA en 
GL) en 21 stemmen tegen. PvdA legt een stemverklaring af: stemt voor amendement, want geen 
teken dat ongelijkvloerse kruisingen worden gerealiseerd. 
Amendement van de fractie GL over Noordzuidverbinding is verworpen met 1 stem voor (fractie 
GL) en 23 stemmen tegen. PvdA legt een stemverklaring af: stemt tegen amendement, want 
hoewel vraagtekens bij Noordzuidverbinding wel akkoord met knelpunten oplossen. 
Amendement van de fracties BB en V V D over Noordzuidverbinding is ingetrokken. 
Amendement van de fractie GL over Stichting De Welle is aangepast ín stemming gebracht 
(wijziging: toevoeging van 'verdere' tussen 'geen' en 'bezuinigingen' onder het kopje 'besluit '). 
Het amendement is verworpen met 1 stem voor (fractie GL) en 23 stemmen tegen. 

Het voorstel Kadernota begroting 2014 is aangenomen met 19 stemmen voor en 5 stemmen 
tegen (fracties PvdA, V V D , D66 en GL). 

De motie van de fractie BB over peuterspeelzaalwerk is verworpen met 6 stemmen voor (fractie 
BB) en 18 stemmen tegen. 

Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 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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