
18INT03264

*18INT03264*

RAADSBESLUITEN

Raadsvergadering:
dinsdag 18 december 2018 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 Op den Dries is met kennisgeving afwezig. 

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 Knobben verzoekt om agendapunt 11 van de agenda te halen. Wethouder 
Beintema zegt toe om wel de nota voor 2018 vast te stellen en vervolgens in 2019 
onderwerp over afschrijvingstermijnen opnieuw te agenderen en eventuele wijzigingen in 
de nota met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 in te laten gaan. Agendapunt 11 
blijft met inachtneming van deze toezegging op de agenda staan. 
  
De agenda is conform vastgesteld.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen start procedure zonnepark 
Dalvoordeweg
De fracties VVD en Hellendoorn Lokaal leggen een stemverklaring af: de fracties 
stemmen tegen, want de toetsing voldoet niet aan wat deze fracties vinden waaraan 
getoetst had moeten worden. 
Fractie GroenLinks legt eveneens een stemverklaring af: de fractie stemt voor, want het 
voorstel voldoet aan het vastgestelde beleidskader. 
Het voorstel is aangenomen met 14 stemmen voor (fracties CDA, GroenLinks, 
ChristenUnie, D66, PvdA) en 11 stemmen tegen (fracties Lokaal Hellendoorn, VVD). 

De fractie VVD dient een motie ‘Zonneparken’ in. 
De motie is verworpen met 11 stemmen voor (fracties Lokaal Hellendoorn en VVD) en 14 
stemmen tegen (fracties CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA)  

Pilot Inzet praktijkondersteuner huisartsen voor GGZ Jeugd (POH-GGZ-Jeugd)
Het voorstel is unaniem vastgsteld.

Onderzoek Rioolheffing 2019 en verder
De fracties Lokaal Hellendoorn, CDA, GroenLinks en ChristenUnie dienen een 
amendement in om de rioolheffing 2019 gewijzigd vast te stellen. 
Het amendement is aangenomen met 22 stemmen voor (fracties Lokaal Hellendoorn, 
CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA) en 3 stemmen tegen (fractie VVD).

Het gewijzigde voorstel is vastgesteld met 22 stemmen voor (fracties Lokaal Hellendoorn, 
CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA) en 3 stemmen tegen (fractie VVD).

Belastingverordeningen 2019
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Amendementen
De fracties Lokaal Hellendoorn, CDA, GroenLinks en ChristenUnie dienen een 
amendement in om de verordening rioolheffing 2019 gewijzigd vast te stellen.
Het amendement is aangenomen met 22 stemmen voor (fracties Lokaal Hellendoorn, 
CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA) en 3 stemmen tegen (fractie VVD).

De fracties Lokaal Hellendoorn, CDA en D66 dienen een amendement in om de 
verordening reclamebelasting en de belastingverordeningen 2019 gewijzigd vast te 
stellen. Aan het amendement wordt aan bullet 2 nog een tekst toegevoegd ‘en aldus 
gewijzigd vast te stellen’. 
Het gewijzigde amendement is aangenomen met 18 stemmen voor (fracties Lokaal 
Hellendoorn, CDA, D66, PvdA) en 7 stemmen tegen (fracties VVD, ChristenUnie en 
GroenLinks). 

Voorstel Belastingverordeningen 2019
Het gewijzigde voorstel is unaniem aangenomen, met uitzondering van de verordening 
reclamebelasting. De verordening reclamebelasting 2019 wordt vastgesteld met 22 
stemmen voor (fracties Lokaal Hellendoorn, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA) 
en 3 stemmen tegen (fractie VVD).

Motie
De fracties Lokaal Hellendoorn en GroenLinks dienen een motie in over afschaffen 
hondenbelasting. 
De motie is verworpen met 10 stemmen voor (fracties Lokaal Hellendoorn en GroenLinks) 
en 15 stemmen tegen (fracties CDA, VVD, ChristenUnie, D66, PvdA). 

Najaarsrapportage 2018
Het voorstel is unaniem aangenomen, met uitzondering van beslispunt k. Lokaal 
Hellendoorn laat aantekenen dat de fractie niet akkoord is met beslispunt k. 

Terugbrengen Woningbouwcapaciteit Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord
Het voorstel is unaniem aangenomen.

De fractie VVD dient een motie ‘Woningbouw’ in. 
De motie is verworpen met 11 stemmen voor (fracties Lokaal Hellendoorn en VVD) en 14 
stemmen tegen (fracties CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA). 

Bestemmingsplan herontwikkeling MMC Bruineveld
Het voorstel is unaniem vastgesteld. 

Nota investeren, waarderen en afschrijven 2018
Het voorstel is unaniem gewijzigd vastgesteld (zie ook toezegging wethouder Beintema 
bij vaststelling raadsagenda). 

Aangehouden Amendement over toevoegen inwonersraadpleging aan voorstel 
ombuigingsoperatie
Het amendement is ingetrokken door de indieners, fracties Lokaal Hellendoorn en PvdA.
De fracties Lokaal Hellendoorn en PvdA dienen een motie ‘Inwonersraadpleging’ in. De 
motie is aangehouden.  

9de Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009
Het voorstel is unaniem vastgesteld. 

Wensen en bedenkingen communale samenwerking Munster
Het voorstel is een hamerstuk en blijft een hamerstuk en is daarmee unaniem 
vastgesteld. 

Voorstel Subsidieplafonds 2019
Het voorstel is een hamerstuk en blijft een hamerstuk en is daarmee unaniem 
vastgesteld.



Intrekken Treasurystatuut gemeente Hellendoorn
Het voorstel is een hamerstuk en blijft een hamerstuk en is daarmee unaniem 
vastgesteld.

Verordening Naamgeving en nummering gemeente Hellendoorn 2018
Het voorstel is een hamerstuk en blijft een hamerstuk en is daarmee unaniem 
vastgesteld.

Ingekomen stukken
Het college zal de raad op de hoogte stellen van de afhandeling van brief nr 8. 
Verder worden de brieven conform advies afgehandeld. 

Beantwoorden vragen
De brief van de ChristenUnie over ‘Actieprogramma Kansrijke Start’ van het Ministerie 
van VWS is beantwoord door wethouder Van den Dolder. 
De brief van Lokaal Hellendoorn over de N35 zal schriftelijk door het college worden 
beantwoord.
De eerste vraag uit de brief van Lokaal Hellendoorn en VVD over e-mail beantwoordt het 
college bevestigend. De mail zal vertrouwelijk ter inzage worden gelegd bij de griffie. 
Daarnaast zal het college de brief van Lokaal Hellendoorn en VVD  schriftelijk 
beantwoorden. 

Besluitenlijsten openbare raadsvergaderingen van 6 en 27 november 2018
De besluitenlijsten zijn conform vastgesteld.  

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hellendoorn in zijn vergadering van 5 
februari 2019,

De griffier de voorzitter,
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