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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 24 september 2013 om 19.30 uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te 
Nijverdal. 

Aanwez ig : de burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden 
A fwez ig : de heren R. Zijlstra en R.R. de Jong en mevrouw A . ter Harmsel zijn met kennisgeving 
afwezig. 

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 concept agenda is aangepast. 
De fracties GL, PvdA, GB, C D A , HOP, D66 , ChrU, BB dienen een motie vreemd aan de orde van 
de dag in over Hellendoorn schaliegas vrij (agendapunt 11); 
De fracties C D A , HOP, V V D , GB, PvdA, ChrU dienen een motie vreemd aan de orde van de dag 
in over vestiging politiebureau in Nijverdal (nieuw agendapunt 12). 
Het nagekomen agendapunt Noodverordening bomruiming Nijverdal 29 september 2013 wordt 
nieuw agendapunt 13. 
De raad stemt in met het verzoek van de voorzitter om de vergadering te schorsen na het 
nagekomen punt. Noodverordening bomruiming Nijverdal 29 september 2013 . De geschorste 
vergadering wordt voortgezet op donderdagavond 26 september vanaf 19 .30. Agendapunt 7, 
Businessplan voor lokale uitvoering W s w , wordt doorgeschoven naar deze vergadering, evenals 
agendapunten 'Beantwoording vragen - Ingekomen stukken' , '(Concept) besluitenlijst openbare 
raadsvergadering van 1 en 2 juli 2 0 1 3 ' en de 'Slui t ing' . Ook wordt een nieuw agendapunt 
opgevoerd, 'Heroverweging verzoek om uittreding uit de GR S O W E C O ' . 

Mededelingen 
De heren R. Zijlstra en R.R. de Jong en mevrouw A . ter Harmsel zijn met kennisgeving afwezig. 

Ontslag en benoeming directeur Rekenkamer West-Twente en aansluitend beëdiging van de 
nieuwe directeur, drs. E.J.M. Wolters 
De heer Wolters legt de eed af in handen van de voorzitter, volgens art. 81 g lid 1 van de 
Gemeentewet. 
De stemcommissie bestaande uit mevr. A . C . M . Mak-van Petersen en de heren J . Slooijer en J . G . 
Stuut stelt vast dat de benoeming van dhr Wolters unaniem is. 

Beleid toestaan permanente bewoning recreatiewoningen 
Het voorstel is unaniem vastgesteld. 

Vaststelling uitvoeringsprogramma economische zaken en vrijetijdseconomie 
Het voorstel is unaniem vastgesteld. 



Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente 
Het voorstel is unaniem vastgesteld. 

Vaststellen basistarieven Hulp bij het Huishouden in de Wet maatschappelijke ondersteuning 
Het voorstel is een hamerstuk, blijft een hamerstuk. Het voorstel is unaniem vastgesteld. 

Aanpassing Archief verordening gemeente Hellendoorn 
Het voorstel is een hamerstuk, blijft een hamerstuk. Het voorstel is unaniem vastgesteld. 

Motie vreemd aan de orde van de dag over Hellendoorn schaliegas vrij 
De motie is met 21 stemmen voor en 1 stem tegen (fractie VVD) aangenomen. 
De raad besluit zich aan te melden bij Miliieudefensie als schaliegasvrije gemeente. 

Motie vreemd aan de orde van de dag over vestiging politiebureau in Nijverdal 
De fracties D66, HOP en GB geven een stemverklaring af. 
D66: eerst overwegen of centralisatie goed is. Indien ja, dan samen rationeel bepalen waar. 
Indien centralisatie niet goed is, samen optrekken om centralisatie te voorkomen. 
HOP: ondersteunt de motie krachtig, ook als tegenwicht van een eerder aangenomen motie over 
dit onderwerp door de gemeenteraad van Rijssen-Holten. 
GB: de gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft een motie over dit onderwerp al aangenomen, er 
is tegenwicht nodig. 

De motie is aangenomen met 21 stemmen voor en 1 stem tegen (fractie D66). 

Noodverordening bomruiming Nijverdal 29 september 2013 
De raad bekrachtigt de noodverordening van 23 september 2013 overeenkomstig artikel 176, !id 
3 van de Gemeentewet. 

Schorsing van de vergadering naar 26 september 2013 
De voorzitter schorst de vergadering om 21.25 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 29 oktober 
2013 , 
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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
donderdag 26 september 2013 om 19.30 uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur 
te Nijverdal. 

Aanwez ig : de burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden. 
A fwez ig : de heren J . H . Coes en H. Webbink zijn met kennisgeving afwezig. 

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: 

Heropening van de geschorste vergadering van 24 september 2013 
De voorzitter heropent de vergadering om 19.30 uur. 

Vaststellen agenda 
De raad besluit om agendapunt 5, Businessplan voor lokale uitvoering W s w , te laten staan en zal 
na afloop van agendapunt 4 , afhankelijk van de beraadslagingen, bepalen of agendapunt 5 wordt 
afgevoerd dan wel blijft staan. 

Mededelingen 

De heren J . H . Coes en H. Webbink zijn met kennisgeving afwezig. 

Heroverweging verzoek om uittreding uit de GR Soweco 
Het amendement van de fractie PvdA over Heroverweging verzoek om uittreding uit de GR 
Soweco is verworpen met 3 stemmen voor (PvdA en VVD) en 21 stemmen tegen. 
Het voorstel is vastgesteld met 21 stemmen voor en 3 stemmen tegen (PvdA, VVD) . 

De fracties PvdA, C D A , BB en GB leggen een stemverklaring af voordat de motie van treurnis in 
stemming wordt gebracht. . 
PvdA: de fractie staat niet achter alle overwegingen in de motie, maar wel achter het totaal. 
C D A : de fractie vindt de argumenten niet overtuigend en legt de bal eenzijdig bij het college neer. 
BB: de fractie vindt de motie onvolledig en niet alle feiten kloppen. 
GB: stelt het hele college aansprakelijk en niet alleen wethouder. 

De motie van treurnis is verworpen met 13 stemmen tegen (CDA en BB) en 11 stemmen voor. 

Businessplan voor lokale uitvoering Wsw 

De raad besluit het voorstel van de agenda te halen en niet te bespreken. 

Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 
De lijst van ingekomen brieven wordt volgens voorstel afgehandeld. 
Besluitenlijst openbare raadsvergadering van 1 en 2 juli 2013 
De besluitenlijsten van 1 en 2 juli zijn conform vastgesteld. 



Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 29 oktober 
2013 , 

De griffier de voorzitter, -


