
 RAADSagenda 

voor de openbare vergadering van de raad op dinsdag 18 december om 19.30 uur in 
de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal.

Agenda

01 Opening

02 Vaststellen agenda

03 Mededelingen

04 Vaststellen Ontwerpverklaring van geen bedenkingen start procedure 
zonnepark Dalvoordeweg

Samenvatting:
Op 29 augustus 2018 heeft initiatiefnemer Solar Proactive, Watermolendijk 3, 9482 
TD Tynaarlo een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een zonnepark op 
een perceel aan de Dalvoordeweg op de grens van de gemeente Hellendoorn en 
Twenterand. Het perceel is 7 hectare groot en biedt ruimte aan circa 12.500 
grondgebonden zonnepanelen. Het initiatief is niet in overeenstemming met het 
bestemmingsplan "Buitengebied 2009". De uitgebreide Wabo-procedure moet 
worden doorlopen, waarbij de gemeenteraad medewerking kan verlenen via een 
zogenoemde verklaring van geen bedenkingen. Het planvoorstel voldoet aan het 
beleidskader zon- & windenergie als vastgesteld door de raad op 10 juli 2018. 
Belangrijke aspecten daarbij zijn communicatie, compensatie en participatie. 
Voorstel is om de ontwerp – verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna 
relevante stukken gedurende een periode van zes weken ter inzage worden gelegd 
met de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen..

05 Vaststellen Pilot Inzet praktijkondersteuner huisartsen voor GGZ Jeugd 
(POH-GGZ-Jeugd)

Samenvatting:
Gemeenten zijn sinds de decentralisaties in 2015 verantwoordelijk voor de 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor de jeugd van 0-18 jaar, ofwel jeugd-GGZ. 
Voor onze gemeente hebben we recentelijk onderzocht dat de inzet van een POH-
GGZ-Jeugd aanvullend kan zijn op de werkwijze, zoals we deze in de gemeente 
Hellendoorn nu al kennen. De ervaringen van buurgemeenten Wierden, 
Twenterand, en Rijssen-Holten laten zien dat de inzet van een POH-GGZ-Jeugd bij 
huisartsenpraktijken goed verloopt. Met dit voorstel wordt gevraagd om 
instemming voor de pilot ‘inzet praktijkondersteuner huisartsen voor jeugd-GGZ’ 
voor 36 uur per week voor de periode van één jaar.

06 Vaststellen Onderzoek Rioolheffing 2019 en verder

Samenvatting:



In de Nota Lokale Heffingen (NLH) 2015 werd een onderzoek aangekondigd naar de  
rioolheffing. Dat onderzoek moest drie onderwerpen betreffen, namelijk de heffing 
voor agrariërs, de heffing voor grote lozers en de tariefdifferentiatie.
Uit het inmiddels afgeronde onderzoek blijkt dat de eerste twee punten goed lopen.  
Ten aanzien van de tariefdifferentiatie wordt er geconstateerd dat er argumenten 
zijn om de tariefdifferentiatie te veranderen. Wij willen daarom overgaan naar een 
systeem met een vastrecht voor de eerste 500 m3 met daarna een opslag per (deel 
van) 500 m3 waterverbruik. De hoogte van de tarieven is variabel en afhankelijk 
van welke accenten de gemeenteraad wenst.
Naar aanleiding van het onderzoek willen wij ook dat de bestaande vrijstellingen 
tegen het licht worden gehouden en dat er drie nieuwe vrijstellingsbepalingen in de  
verordening voor 2019 worden opgenomen.
Wij stellen u voor om in te stemmen met deze wijzigingen. Vervolgens kan de 
Verordening rioolheffing 2019 worden vastgesteld inclusief deze wijzigingen.

07 Vaststellen Belastingverordeningen 2019

Samenvatting:
De  gemeenteraad  stelt  jaarlijks  de  belastingverordeningen  vast.  Uitgangspunt  
daarbij  is  dat  de  tarieven  zo  veel  mogelijk  kostendekkend  zijn  en  dat  de  
lastenstijging van de burger beperkt blijft. In de begroting 2019 is als uitgangspunt  
genomen dat de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met 4,5%  
stijgen. De tarieven van de hondenbelasting stijgen met 2,1%. De overige tarieven  
worden verhoogd met een inflatiecorrectie die op basis van de laatste prognoses  
van het CPB 2,5% bedraagt.
Bij de rioolheffing stellen we voor om een andere tariefdifferentiatie in te voeren. In  
plaats van een heffing per 50 m3, willen we naar een heffing per 500 m3.
De precieze berekeningen voor de vaststelling van de tarieven van de OZB, de  
afvalstoffenheffing en de rioolheffing is, net als vorig jaar, nog niet voorhanden,  
terwijl  er  al  wel  tarieven  vastgesteld  moeten  worden.  Wettelijk  gezien  mogen  
tarieven van een vastgestelde belastingverordening met terugwerkende kracht wel  
verlaagd, maar nooit verhoogd worden. Als tussenoplossing stellen we u daarom 
voor deze tarieven tijdelijk pro forma met 25% te verhogen, om ze vervolgens in  
februari 2019 definitief en op een lager niveau vast te stellen met inachtneming  
van wat in de begroting is afgesproken. Deze werkwijze is vorig jaar ook toegepast.
Wij  stellen  u  voor  om  de  volgende  belastingverordeningen  voor  2019  vast  te  
stellen:  afvalstoffenheffing,  begrafenisrechten,  hondenbelasting,  leges,  
marktprecariobelasting, OZB, reclamebelasting, rioolheffing, toeristenbelasting en  
vermakelijkhedenretributie.

08 Vaststellen Najaarsrapportage 2018

Samenvatting:
De najaarsrapportage behandelt de financiële stand van zaken van de gemeente 
Hellendoorn met peildatum 1 oktober 2018. De septembercirculaire is verwerkt, dit 
geeft een nadeel in 2018 van € 371.000,--. U heeft hierover in een eerder stadium 
uw zorgen uitgesproken, we hebben in de lopende begroting ruimte gevonden dit 
op te lossen. 
Een belangrijk onderdeel is de extra opbrengst die we zien op leges 
omgevingsvergunningen, hier boeken we nog een extra voordeel van € 200.000,--. 
Daarnaast hebben we binnen verschillende budgetten kritisch gekeken naar de 
kosten en eventuele meeropbrengsten. Op die wijze hebben we in de lopende 
begroting ruimte gevonden het tekort op te lossen. Per saldo is de 
najaarsrapportage sluitend.

Het is goed te zien, dat ondanks de forse tegenvaller in het gemeentefonds, een 
aantal incidentele meevallers volgens bestaand beleid in de bufferreserve 
grondexploitatie kunnen worden gestort, dit is in totaal € 850.000,--.



09 Vaststellen Terugbrengen Woningbouwcapaciteit Kruidenwijk Zuid en 
Hellendoorn Noord

Samenvatting:
Om te komen tot een goede ruimtelijke ordening en een goede balans op de 
woningmarkt, is de gemeente Hellendoorn vanuit de Ladder voor duurzame 
verstedelijking en de Omgevingsverordening Overijssel, verplicht om de 
overcapaciteit in bestemmingsplannen terug te brengen naar maximaal 100% van 
de woningbehoefte voor de komende jaren.
Wij stellen voor in te stemmen met terugbrengen van de planologische capaciteit in  
woningbouw in de projecten Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord en het 
voorbereidingsbesluit voor Hellendoorn Noord van 27 maart 2018 in te trekken.

10 Vaststellen Bestemmingsplan herontwikkeling MMC Bruineveld

Samenvatting: 
Het ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling MMC Bruineveld heeft voor een 
periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wij 
stellen u voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

11 Vaststellen Nota investeren, waarderen en afschrijven 2018

Samenvatting:
Periodiek worden de gehanteerde methoden van investeren, waarderen en 
afschrijven tegen het licht gehouden. De herziene voorschriften van het BBV over 
dit onderwerp gaven aanleiding om dit in één keer ter hand te nemen. De nota 
investeren, waarderen en afschrijven 2018 leggen we hierbij aan u voor. De 
wijzigingen zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening 2018 en  
zijn gehanteerd bij de meerjarenbegroting 2019-2022. De financiële gevolgen van 
de wijziging in de afschrijvingstermijnen zijn reeds meegenomen in de 
bestuursrapportage 2018.

12 Aangehouden Amendement (Motie) over toevoegen inwonersraadpleging 
aan voorstel ombuigingsoperatie 

13 Vaststellen 9e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Hellendoorn 2009 

Samenvatting: 
Bij deze leggen wij u de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Hellendoorn 2009 (hierna: APV) ter besluitvorming voor. In de afgelopen jaren is 
door de VNG een update van de Model-APV gedaan. Het merendeel van deze 
wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd in de APV. Dit betreffen onder andere 
wijzigingen over de indieningstermijn, de weigeringsgrond, schaarse vergunningen 
en verduidelijking van artikelen. Door de voorgestelde wijzigingen door te voeren, 
voldoet de APV aan de geldende wet- en regelgeving en onlangs vastgesteld beleid 
en wordt deze waar nodig verduidelijkt.

In aanvulling op de wijziging van de APV, wordt voorgesteld de 
Brandbeveiligingsverordening 2012 (hierna: Brandbeveiligingsverordening) in te 
trekken. Per 1 januari 2018 is landelijk het Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen (hierna: Besluit Bgbop) in werking getreden. 
Door de inwerkingtreding van het Besluit Bgbop is de Brandbeveiligingsverordening  
grotendeels komen te vervallen. Het enige resterende artikel (bestuurlijke boete) 
uit de Brandbeveiligingsverordening wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Hellendoorn 2009. 

14 Wensen en bedenkingen communale samenwerking Munster (hamerstuk)



Samenvatting: 
Zowel de Stadt Munster als de zittende aandeelhouders van Twence streven ernaar 
dat Munster toetreedt als gewoon aandeelhouder bij Twence. De toezichthouder in 
Nordrhein-Westfalen (het Kommunalaufsicht) heeft echter aangegeven dat de 
betrokken gemeenten eerst via een communale samenwerking een relatie dienen 
aan te gaan, alvorens het Kommunalaufsicht actief wil meewerken aan het 
bewerkstelligen van het aandeelhouderschap van Munster bij Twence.
Vanwege het grote belang van dit besluit stellen wij u in de gelegenheid uw wensen  
en bedenkingen aan ons mee te geven.

15 Vaststellen Voorstel Subsidieplafonds 2019 (hamerstuk)

Samenvatting:
Voorgesteld wordt subsidieplafonds voor 2019 vast te stellen voor subsidies die 
kunnen worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening 
samenleving gemeente Hellendoorn 2014 en de Subsidieverordening onderhoud 
gemeentelijke monumenten 2008.

16 Vaststellen Intrekken Treasurystatuut gemeente Hellendoorn (hamerstuk)

Samenvatting:
In artikel 16 van de Financiële verordening gemeente Hellendoorn 2017 is geregeld 
dat het college een treasurybesluit vaststelt. In het verleden stelde de raad een 
treasurystatuut vast. Aangezien wij een nieuw treasurybesluit hebben genomen kan 
het treasurystatuut worden ingetrokken door de raad. 

17 Vaststellen Verordening Naamgeving en nummering gemeente 
Hellendoorn 2018 (hamerstuk)

Samenvatting: 
Als gevolg van de gewijzigde wet en regelgeving voor de Basisregistratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) dient de Verordening naamgeving en nummering 
gemeente Hellendoorn 2010 gewijzigd te worden. In deze verordening worden 
regels gesteld over de indeling van de gemeente in één of meer woonplaatsen, 
over het vaststellen van de openbare ruimte en het toekennen van 
nummeraanduidingen aan verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen. Wij stellen u voor  
om de huidige Verordening naamgeving en nummering gemeente Hellendoorn 
2010 in te trekken en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 
gemeente Hellendoorn 2018 vast te stellen. 

18 Ingekomen stukken

19 Beantwoorden vragen

20 Besluitenlijst openbare raadsvergaderingen van 6 en 27 november 2018

21 Sluiting

De voorzitter, mevrouw A.H. Raven BA.
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