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(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1. Opening en mededelingen 

De VOORZITTER opent de vergadering. 

Hij spreekt Richard Klein Tank toe, die afscheid neemt als secretaris/onderzoeker van de Reken- 

kamercommissie. Dit tot verdriet van de raad, zelf vond hij dat Richard veel functies had waarvan 

sommigen niet zo goed te combineren waren. Richard kon dat echter wel en heeft dat naar volle 

tevredenheid van de raad gedaan. Hij heeft zes jaar lang de kar getrokken voor de onderzoeken, 

waardoor de Rekenkamercommissie met een steeds kleiner wordend budget kon werken. Er zijn 

zes uitstekende rapporten verschenen. Hij overhandigt Richard een attentie en bloemen en wenst 

zijn opvolgerüveel succes. 
(geanonimiseerd)

    

(geanonimiseerd)

2. Vaststellen agenda 

De agendapunten 10 en 11 worden tegelijk behandeld. 

e ondigt twee moties aan over niet geagendeerde onderwerpen: 

Braak-West en de bijeenkomst van 9 juli 2012. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

(geanonimiseerd)

3. Vragenhalfuur gemeenteraad 

Er zijn geen vragen. 

4. Actieve informatieplicht college(leden) / terugkoppeling Gemeenschappelijke Rege- 

lingen (6 min.) 

Wethouder SIJBOM: er is een voorlopige voorziening gevraagd voor Deldensestraat 11 (Woeste 

Wieven), deze informatie is per memo uitgereikt. 

5. Vaststellen verslag van de vergadering van 27 maart 2012 

Het verslag wordt vastgesteld. 



6. Ingekomen stukken 

e - r 1 - uitvoering plan Beusberger Waterleiding 

Hij wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. 

(geanonimiseerd)
  

VOORZITTER zegt dat toe. 

De ingekomen stukken worden vastgesteld. 

7. HAMERSTUKKEN 

74 Ontwerp Programmabegroting 2013 Veiligheidsregio Twente en jaarstukken 2011 

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het collegevoorstel besloten. 

7.2 _ Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het collegevoorstel besloten. 

7.3 _ Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Goor, herziening Slagdijk 19 

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het collegevoorstel bes/oten. 

7.4 _ Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Ambt Delden, herziening Schuttenweg 3 

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het collegevoorstel besloten. 

7.5 _ Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Ambt Delden, herziening Rijksweg 11 

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het collegevoorstel besloten. 

BESPREEKSTUKKEN: 

8 Vaststellen jaarstukken 2011 

e B — voorzitter Auditcommissie — verslag bijeenkomst 30 mei 2012 

In de Auditcommissie zijn alle fractievoorzitters en Inamens de PvdA vertegen- 

woordigd en namens PWC I EN E N E en de portefeuillehouder. 

De accountant heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd, de interne beheersing van de organisatie 

is goed. Er is uitgebreid gesproken over de Grondexploitatie, maar er is weinig invloed op datgene 

wat in de buitenwereld gebeurt. Er zijn goede inschattingen gemaakt, maar de situatie kan er over 

een jaar totaal anders uitzien 

De toelichtingen in de jaarrekening zijn qua leesbaarheid voor verbetering vatbaar. 

De financiële positie van de gemeente is goed. Als de reserves dalen, kan dit gevolgen hebben 

voor de solvabiliteit. 

Voor volgend jaar is afgesproken de auditcommissie te koppelen aan de commissieweek, dan zijn 

ook de jaarstukken beschikbaar. 

Er is gewezen op de Wet HOF, die zegt dat de begroting maar tot een bepaald bedrag overschre- 

den mag worden. De provincie heeft opmerkingen gemaakt over de weinig inzichtelijke onderuit- 

putting, als de Wet HOF wordt aangenomen raakt dit ook het budgetrecht van de raad. 

De evaluatie van het collegeprogramma wordt gekoppeld aan de realisatiekracht van de raad. De 

n e I E hebben in het presidium toegezegd een onderwerp voor te bereiden om 

met de accountant van gedachten te wisselen, zodat de raad kan kijken naar de eigen vorderin- 

gen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

    

  

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Eerste tert 

. m (PvdA): bijna alle vragen zijn beantwoord. 

Wat zijn de risico's bij garantstellingen bijv. aan woningbouwcorporaties, blz. 257 

. N (CDA): akkoord met de jaarstukken en bestemming van het positieve resultaat. 

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor betrouwbaarheid en recht- 

matigheid. Complimenten hiervoor, het niveau van de interne beheersing is voldoende. 

De financiële positie van de gemeente is goed, de verhouding tussen Eigen Vermogen en 

Vreemd Vermogen is uitstekend en de liquiditeit s ook goed. Het weerstandsvermogen is vol- 

doende om de risico's op te vangen. Hof van Twente is een krachtige gemeente, dat moet ook, 

want de komende periode zijn er complexe uitdagingen, versterkt door de economische crisis. 

Met daadkracht en realisatiekracht moeten de doelstellingen de komende jaren worden gerea- 

(geanonimiseerd)
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liseerd. 

De accountant noemt drie succesfactoren: 

- leiderschap ís cruciaal, voor CDA betekent dit: durf moeilijke beslissingen te nemen, keuzes 

te maken en verantwoordelijkheid nemen. 

- blijf oog houden voor behoeften van burgers en bedrijven, voor CDA betekent dit maatwerk 

leveren binnen de eigen kaders en niet verstarren en verzanden binnen de eigen regelgeving. 

- koppel strategie aan een sluitend financieel dekkingsplan. Voor CDA betekent dit een goed 

financieel beheer zoals dat tot op heden is gevoerd en niet op de pof leven. 

Hij concludeert dat Hof van Twente een degelijke financiële basis heeft waarmee de huidige en 

komende moeilijke periode overleefd kan worden zodat de gemeente een fijne leefomgeving 

kan zijn voor nu en later. Akkoord met het voorstel en bestemming positief saldo. 

. n n N (D656): dank voor de toelichting en beantwoording van de vragen. 

De fractie kijkt positief naar deze jaarstukken en de goedkeurende verklaring van de accoun- 

tant. Ondanks de negatieve prognose in de 2° berap is er gelukkig toch een positief resultaat. 

Opvallend is dat ook vorig jaar 2010 met een positief resultaat werd afgesloten, dit lijkt structu- 

reel. Een overschot van meer dan € 1 miljoen is veel, het zou mooi zijn als daar bij het opstel- 

Ien van de berap meer inzicht in zou zijn. Bij de begroting 2011 is nog gediscussieerd over 

tientjes, bijv. bloemetjes bij jubilea. Akkoord met het positief resultaat en de voorgestelde be- 

stemming. Voor D66 zijn bovenwijkse voorzieningen meer dan wegen, stenen en asfalt, ook 

een bibliotheek, theater enz., culturele bovenwijkse voorzieningen. Dus niet alleen de gebou- 

wen, maar ook wat daar binnenin gebeurt. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wethouder ESHUIS: de jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiën van de gemeente. 

Hof van Twente is financieel een solide gemeente, het is belangrijk om dat ook te blijven. 

De vraag over risico's bij garantstelling wordt beantwoord in een memo, met meer achtergrondin- 

formatie en hoe de vinger aan de pols gehouden kan worden. 

Bij de berap de in te boeken voordelen al aangeven!: hij verwijst naar blz. 2 waar het voordelig re- 

sultaat wordt verklaard. Hier zitten geen structurele elementen in. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het collegevoorstel besloten. 

n E kornt binnen (19.20 uur). (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

9. Vaststellen 1° bestuursrapportage 2012 inclusief de autonome ontwikkelingen 

2012-2016 (20 min.) 

. N (CDA): akkoord met het voorstel. Aandachtspunten waar CDA veel waarde aan 

hecht: 

De Strategische visie met kernwaarden en streefbeelden moet een levend document zijn, rich- 

tinggevend bij beleidsbeslissingen. Inzetten op regionale samenwerking en de raad meenemen 

in processen zoals ook bij de Kadernota 2013 is gebeurd. Alle transparantie en betrokkenheid 

die er is geweest kan leiden tot zorgvuldiger besluitvorming in de raad. 

De Communicatievisie In Gesprek is vastgesteld, het college moet blijvend inzetten op verbete- 

ring van communicatie. Dit zal leiden tot meer begrip en daadkracht, hij noemt als voorbeeld de 

goede communicatie rondom de problematiek van het AZC Markelo. 

Vaststelling van bestemmingsplannen vraagt de nodige aandacht, die moeten met zorg worden 

behandeld en met respect voor de zienswijzen. Dit ook in het licht van de planschadever- 

zoeken. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied wordt dit jaar vastgesteld, een ieder die 

woont, leeft en werkt in het buitengebied moet gekoesterd worden 

Blijvende aandacht voor de starters op de woningmarkt, de kaveluitgifte in Hengevelde en 

Markelo zal eind dit jaar of begin volgend jaar eindelijk starten. Voortgang is gewenst. 

Duurzaambheid is in de volle breedte onder de aandacht van de bevolking gekomen, waardoor 

er draagvlak is om duurzaamheid onderdeel te laten uitmaken van de vele processen en pro- 

gramma's in de gemeente. Hierop blijven inzetten, ondanks de financieel moeilijke situatie. 

Asbest en sanering van grond en gebouwen moet doorgaan, evenals gratis aanleveren van 

asbesthoudend afval door particulieren bij het gemeentelijk afvalbrengpunt. 

Verbreed GRP wordt met belangstelling tegemoetgezien. De manier waarop de raad hierbij be- 

trokken wordt door regelmatige uitleg is dé manier van communiceren tussen ambtenaren en 

raad. 

Het beleidskader Welzijn moet een goede basis zijn voor de komende uitvoeringsprogramma's 

(geanonimiseerd)
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Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd en Accommodatiebeleid. Het college moet de raad verder mee- 

nemen in dit proces, zodat de raad het juiste gevoel krijgt tussen datgene wat als beleid wordt 

vastgesteld en wat is bedoeld, Dit moet een open en transparant proces worden, waar de raad 

het beleid moet kunnen bijstellen als bij de uitvoering zaken ontstaan die anders waren voor- 

zien. De huidige tijd verandert snel, dit vergt levendige beleidsdocumenten, die regelmatig 

aangepast moeten kunnen worden aan de omstandigheden. 

De komende jaren zullen er nog veel bedreigingen op de raad afkomen, maar als het college 

die transparant naar de raad toe laat komen zoals is gebeurd met de houtskoolschets die leid- 

de tot Kadernota, zal het CDA een kritische, maar altijd opbouwende partner van het college 

zijn. Akkoord met de 1° berap en autonome ontwikkelingen. 

. E (GB): ten aanzien van burgerparticipatie merkt ze op dat het Hofpanel bij alle onder- 

delen is betrokken, maar dit was ook noodzakelijk geweest bij de bezuinigingen. 

Invoering zaakgericht werken en beleidsplan digitalisering: een belangrijk onderdeel. 

Stadhuis Delden: dit traject loopt al heel lang, de verpaupering begint toe te slaan. Dat geldt 

ook voor het gemeentehuis in Markelo, ze pleit voor meer vaart daarin. 

Diftar loopt nog steeds, de fractie heeft er geen vertrouwen meer in dat het binnen afzienbare 

tijd adequaat wordt doorgevoerd. Binnen de coalitie zijn er tegenstanders, hopelijk kunnen na 

het technisch beraad na de zomer stappen worden gezet. 

Beeldende kunst: het stratenplan in Delden is op diverse plekken beschadigd, wordt dit in het 

onderhoudsplan meegenomen, de VWV-route komt hier langs. 

Autonome ontwikkelingen: gaat € 20.000 verlaging voor diverse projecten in jeugdgezond- 

heidszorg niet ten koste van het speerpunt jeugd? 

Sociale participatie Kanteling: de evaluatie en de 1-meting kosten/baten zijn nog niet gestart, 

dit is wel belangrijk om inzicht in de ontwikkelingen te krijgen. 

Re-integratiebeleid: door de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en langere wachtlijs- 

ten komen mensen achter de geraniums te zitten. GB heeft hier veel zorg over, deze groep zit 

al in een isolement. 

(geanonimiseerd)

Wethouder ESHUIS: asbest en afvalbrengpunt: evaluatie volgt, het contract loopt af. 

Diftar: het rapport is gereed, het technisch beraad is gepland als herstart van de discussie. 

Wethouder VAN ZWANENBURG: SBK heeft een inventarisatie van de beeldende kunst gemaakt 

en is met onderhoud bezig. Hij komt er op terug. 

Re-integratie: hij deelt de zorg, alle zeilen worden bijgezet. 

Wethouder SIJBOM: het bestemmingsplan buitengebied wordt nog vóór de vakantie besproken in 

het college. Via de ambtenaar is het mogelijk om bijgepraat te worden over de stand van zaken. 

Er volgt binnenkort weer een woningmarktanalyse als oplegger voor de Woonvisie en de midterm 

review, hij komt daar op terug. Er is zeker aandacht voor de starters. 

Duurzaamheid: de werkgroep heeft zijn werkzaamheden afgerond, het programma is uitgevoerd. 

De aandacht voor duurzaamheid mag niet verslappen. 

Stadhuis Delden en gemeentehuis Markelo: in de memo over stadhuis Delden is gemeld dat de 

initiatiefnemers vóór 1 september duidelijkheid moeten geven. Als er dan geen overeenstemming 

is, moet het college een besluit nemen. Voor het gemeentehuis Markelo is het nog steeds de be- 

doeling dat het medisch centrum er komt, het plan is gewijzigd op verzoek van Twinta. 

Burgemeester GOUDT: de wijze van werken met het Hofpanel wordt besproken bij de notitie bur- 

gerparticipatie. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het collegevoorstel besloten. 

10. _ Beleidskader welzijn 2014-2017 (40 min.) 

11. _ Kadernota 2013 

De agendapunten worden tegelijk behandeld met afzonderlijke besluitvormii   

Eerste tert 

  (geanonimiseerd) (CDA): het beleidskader is het startpunt voor het verder te ontwikkelen welzijnsbe- 

leid. Dat krijgt vorm in de uit te werken uitvoeringsprogramma's, voor de beleidsvelden Sport, 

Cultuur, Zorg en Jeugd en Accommodatiebeleid en Subsidiebeleid/Inkoopbeleid. Dit beleid 
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wordt de raad ter kennisname aangeboden als voorbereiding op de meerjarenbegroting in no- 

vember. CDA wil daar graag bij betrokken zijn. 

Het college heeft met dit beleidskader wel de zorgvuldigheid in acht genomen naar de subsidie 

ontvangende instellingen door te streven naar tijdige besluitvorming in 2012, die noodzakelijk is 

voor de financiële haalbaarheid. Het stuk is ruim op tijd ontvangen, de raad moet nu verant- 

woordelijkheid nemen, uitstel is niet aan de orde. Het college wil met deze nota geen discussie 

openen over structuurwijzigingen en voortbestaan van instituties, maar aangeven op welke 

veranderingen wordt ingezet. Het college is ambitieus en denkt door te werken met wijkgerich- 

te teams en aangaan van allianties tussen verschillende organisaties en beleidsvelden een 

goed toekomstgericht antwoord te hebben. Het college moet de kans krijgen om die ambities 

uit te voeren. Bedreigingen en zorgpunten komen voort uit de vele zienswijzen van organisa- 

ties en instellingen, daar moet in de uitvoeringsnota's rekening mee worden gehouden. 

Bibliotheek: het college wilde in de houtskoolschets € 400.000 bezuinigen/vernieuwen, dat is 

fors. Het bibliotheekbestuur ziet mogelijkheden voor maximaal € 125.000. Voor CDA is het be- 

langrijk dat in Goor en Delden de gebouwen behouden blijven, dus de basisvoorziening en 

plusvariant. De bezuiniging is nu in de kadernota teruggebracht naar € 220.000, dit moet in de 

komende tijd samen met de bibliotheek verder worden uitgewerkt. Daarna pleit hij voor een 

technisch overleg samen met de bibliotheek en naar aanleiding daarvan bepalen of de ambi- 

ties te ver reiken. 

Reggehof: CDA onderstreept de keus van het coliege voor de basisvoorziening met plusvari- 

ant. Het college wilde € 205.000 bezuiniging, De Reggehof ziet slechts voor € 60.000 mogelijk- 

heden. De zienswijze is matig onderbouwd, dat is een gemiste kans. Het college heeft nu 

€ 150.000 aangegeven. Ook hier is nader overleg nodig en in een technisch overleg in sep- 

tember/oktober beoordelen of de bezuiniging definitief moet plaatsvinden. CDA heeft wel in- 

zicht gehad in de totale financiën, maar wil graag de lijnen van de afgelopen jaren tot nu nog 

goed onderzocht hebben. 

Aandacht voor de werkzaamheden van de SWO en de regiefunctie van de gemeente daarin. 

Buurtschappen: CDA pleit voor een status aparte. Niet de buurtschappen over dezelfde kam 

scheren als de accommodaties in de kernen, maar maatwerk bij subsidieverstrekking. 

Zwembaden: in de plusvariant worden de baden in Markelo en Delden in stand gehouden. 

CDA heeft geen zorg dat het zwembad in Delden dichtgaat, maar de plusvariant kan gemakke- 

lijk geschrapt worden bij een bezuinigingsronde. Dat is nu niet aan de orde. 

CDA onderstreept de uitgangspunten van dit beleidskader in hoofdstuk 7, met een sterke re- 

gierol voor de gemeente en faciliteren bij basisvoorzieningen en extra voorzieningen vaststel- 

len als er een tegenprestatie tegenover staat. 

De Kunstvereniging Diepenheim heeft zorgen geuit over het schrappen van € 28.000 subsidie. 

Het college moet hier oog voor houden, KunstWerk mag niet in gevaar komen. Dat is een mooi 

project dat gerealiseerd moet worden, ook hier pleit hij voor een goed technisch overleg. 

CDA heeft het college in de commissie Algemeen een aantal bezuinigingsvoorstellen meege- 

geven over beveiliging gemeentehuis, kostendekkendheid bedrijfsrestaurant, extra taakstellin- 

gen voor 2014. Dat is het wisselgeld voor het college in de komende periode voor het overleg 

met de genoemde instellingen. 

E (VvD;: het beleidskader is startpunt voor het te ontwikkelen welzijnsbeleid. De VVD 

gaat op hoofdiijnen akkoord. Zelfredzaamheid stimuleren, speerpunten voor de jeugd tot 18 

jaar en ouderen boven 65 jaar en kwetsbaren en diegenen die ondersteuning nodig hebben. 

Het college vraagt de raad ook om richtlijnen aan te geven voor een nadere invulling. Er zijn 

veel zienswijzen ingediend. De VVD heeft in de commissie al een aantal zaken aangegeven. 

Sport algemeen: voorstander van de plusvariant. 

Zwembaden: idem, de plusvariant koppelen aan de basisvariant, want deze zou zo maar ge- 

schrapt kunnen worden. Ze vraagt wel om een duidelijke terugkoppeling van de financiële on- 

derbouwing van zowel de plusvariant als de basisvariant. 

Buitensportaccommodatie: VVD pleit ervoor om zoveel mogelijk te trachten buitensportvoor- 

zieningen te combineren, in meerdere kernen, fusie van meerdere verenigingen, ook voor ver- 

schillende sporten. 

Bibliotheek: akkoord met de plusvariant, in Delden en Goor de voorziening behouden, in Die- 

penheim en Markelo servicepunten. 

Muziekschool: akkoord. 

Reggehof: ze vraagt om een nadere financiële onderbouwing. 

(geanonimiseerd)
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Historische verenigingen en musea: VVD is voorstander van de plusvariant, maar ziet geen 

mogelijkheid om deze verenigingen te bundelen. Ze komt er op terug. 

Organisaties in de kunst: akkoord met de basisvoorziening. 

Zonder duidelijke richtlijnen kan het college geen vervolgstappen ondernemen. VVD dringt wel 

aan op heidere terugkoppeling naar de raad en indien gewenst nadere technische beraden 

over de uitwerking van het beleidskader. 

Kadernota 2013: het is een moeilijke tijd, er moeten lastige keuzes worden gemaakt. Creativi- 

teit is op alle fronten noodzakelijk. De VVD loopt niet weg voor de bestuurlijke verantwoorde- 

lijkheid, dat houdt in lastige keuzes maken en uitleggen waarom. ledere burger is zich bewust 

van de noodzaak van bezuinigingen, op alle fronten. Gezamenlijk moeten de schouders er on- 

der worden gezet om de gemeente op een financieel gezonde koers te houden. Niet alles kan 

behouden blijven, wel trachten zoveel mogelijk in stand te houden. 

Akkoord met de voorstellen in de kadernota. 

Muziekschool, Reggehof en bibliotheek: de forse bezuinigingen zijn verminderd met € 290.000, 

voor de bibliotheek € 220.000, Reggehof € 150.000 en muziekschool € 31.000. De muziek- 

school zal dit halen, maar van de bibliotheek en Reggehof is ze nog niet overtuigd. Binnen nu 

en de begroting moet nader overleg met elkaar plaatsvinden om de gang van zaken financieel 

door te lichten. Beide instellingen gaan niet akkoord met het nieuwe voorstel, de VVD wil dit 

graag onderbouwd zien. Wat is maximaal mogelijk? Na de gesprekken terugkoppeling naar de 

raad, en dan bij de begroting een definitief oordeel geven. Dit geldt ook voor de historische 

verenigingen, het is een klein bedrag, maar de subsidie is essentieel voor hun voortbestaan. 

SWO: idem, ze is niet overtuigd dat € 85.000 kan worden gevonden in meer vrijwilligers en 

minder professioneel personeel. De wethouder moet ruimte krijgen om binnen de termijn met 

de SWO te praten en de SWO in te schakelen als kwartiermaker voor jeugd- en ouderenwerk. 

KunstWerk en Kunstvereniging: het is onvoldoende duidelijk wat de beoogde bezuinigingen 

teweeg brengen, wat zijn de gevolgen van de korting van de rijkssubsidie. Ook hier goed de tijd 

nemen en samen met de instellingen in gesprek gaan. 

Er ligt een enorme taak voor de wethouder tussen nu en de begrotingsvergadering. Maar het is 

onmogelijk om nu lukraak geld te vinden in de kadernota zonder de gevolgen te overzien. VVD 

heeft het volste vertrouwen dat het college met een acceptabele oplossing komt. 

Monumentenbeleid: het is noodzakelijk dat de Erfgoedcommissie met een budget gaat werken 

om haar taak serieus te kunnen uitvoeren. Ze stelt voor twee keer € 25.000 beschikbaar te 

stellen in 2013 en 2014. Ze dient hiertoe een amendement in. 

Amendement nr. 1: VVD — Erfgoedcommissie 
  

M (PvdiA): het zijn turbulente tijden, banken vallen om en landen dreigen failliet te 

gaan. Aan dit probleem ligt zeker de hebzucht van de mens ten grondslag. Regeringen moeten 

banken en landen helpen, daardoor ontstaat een neerwaartse spiraal. De economie krimpt met 

als gevolg forse bezuinigingen. Het is wrang dat de gemeente hierdoor enorme ingrepen moet 

doen op het gebied van de sociale en culturele infrastructuur van de gemeente. Zaken die di- 

rect ingrijpen in het dagelijks leven van mensen, PvdA loopt niet weg voor deze verantwoorde- 

lijkheid en hecht aan een sluitende begroting, maar stelt wel duidelijk grenzen. 

Beleidsnota Welzijn: waar PvdA kiest voor de plusvariant is dat de bodem van de bezuiniging, 

de plusvariant wordt basisvoorziening. Bij de zwembaden kiest PvdA voor de plusvariant: 

openhouden van beide buitenbaden, dit moet worden aangemerkt als basisvoorziening. PvdA 

kan instemmen met de bezuinigingstaakstelling voor de muziekschool, compliment voor de wij- 

ze waarop zij daar invulling aan hebben gegeven. 

De voorgestelde bezuiniging voor de Reggehof lijkt fors, maar het is nu aan De Reggehof om 

aan te tonen dat dit op grond van feiten daadwerkelijk het geval is. Als dit overtuigend wordt 

aangetoond, komt PvdA hier bij de algemene beschouwingen in november op terug. 

Sluiting bibliotheek in Goor en onbemande servicepunten in Markelo en Diepenheim is niet be- 

spreekbaar. PvdA kiest voor een plusplusvariant als basisvoorziening. De bibliotheek in Goor 

blijft gehandhaafd in afgeslankte vorm. Mogelijkheden om hier andere activiteiten onder te 

brengen, zoals VVV en Oudheidkamer wordt nader onderzocht. Er wordt teveel ingezoomd op 

automatisering, terwijl de bibliotheek ook een sociaal aspect heeft. Jongeren en ouderen wor- 

den hiervan de dupe, dit is in tegenstelling met de beleidsnota, die daar een speerpunt van 

maakt. 

Amendement nr. 2: PvdA — vernieuwing bibliotheekvoorzieningen 

Erfgoedcommissie: met een budget van € 35.000 voor monumentenbeleid wordt inhoud gege- 

(geanonimiseerd)
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ven aan de waardering voor het werk van deze commissie. 

Motie nr. 2: PvdA — Erfgoedcommissie 

Historische verenigingen: PvdA heeft zich al uitgesproken voor de plusvariant als basisvoor- 

ziening. De verenigingen worden voor het overgrote deel bemensd door oudere vrijwilligers, 

daar moet je zuinig op zijn. De werkzaamheden die zij verrichten zijn zeer waardevol, dit rela- 

tief kleine bedrag moet worden gezocht binnen het taakveld Wmo. 

Amendement nr. 4: PvdA — Historische verenigingen en musea 

Fijn dat de bezuiniging voor Perron 1 is ingetrokken, het neemt een bruisende plaats in de Del- 

dense gemeenschap in. 

KunstWerk: het college zal de afspraken nakomen en zich als betrouwbare overheid opstellen. 

Hoe vertaalt zich dat naar de Kunstvereniging Diepenheim als het Rijk de subsidie intrekt? De 

gemeente ziet hierin aanleiding de subsidie terug te brengen. Vreemde redenering, de ge- 

meente is toch autonoom? 

Zorgparagraaf: veel ideeën uit de Zorgnota van de PvdA zijn overgenomen, complimenten 

daarvoor. PvdA heeft zorg uitgesproken over de bezuinigingen op SWO, Carint/Reggeland, 

Scala en Steunpunt Informele Zorg. Het zijn instellingen die preventief werkzaam zijn in de 1° 

lijn, waardoor beroep op duurdere zorg in de 2° lijn zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. De 

opgelegde bezuinigingstaakstelling kan worden gehaald, als wordt gewerkt naar een groeimo- 

del om te komen tot één brede welzijnsinstelling. Duidelijke afspraken maken, een regierol voor 

de gemeente, tevens opdrachtgever. Zonder tussenkomst van de gemeente gaan instellingen 

samen aan de slag om invulling aan dit proces te geven met sleutelwoorden: vertrouwen, do- 

mein overschrijdend werken van alle betrokken partijen. 

Motie nr. 1: PvdA — Prestatiecontracten SWO / Scala / Carint 

Peuterspeelzaalwerk: PvdA wil de plusvariant als basisvoorziening. Het peuterspeelzaalwerk 

staat onder financiële druk, het aantal deelnemers loopt zowel bij de peuterspeelzaal als bij de 

kinderopvang terug. Niet alleen werkloosheid, ook krimp speelt hierbij een rol. Niet iedereen 

kan een beroep doen op belastingvoordeel, mensen haken af en de inkomsten lopen terug. De 

vaste lasten blijven de grootste posten. Hier is sprake van een ongewenst stapelingseffect. De 

gemeente heeft tot 2014 een overeenkomst met de Stichting Triangel. 

Amendement nr. 3: PvdA — Peuterspeelzaalwerk 

De gekozen plusvarianten zijn voor PvdA de bodem en dienen aangemerkt te worden als ba- 

sisvoorziening. De deelnota's worden ter bespreking aan de raad voorgelegd. 

In de commissie is het belang van MKB en Duurzaamheidsbeleid al aangegeven. 

Amendement nr. 6: PvdA — Pakket bezuinigingen / C3.5 Verminderen economisch beleid 

Kosten raad: ook hier volgt een amendement met een principieel karakter, niet de bezuiniging 

neerleggen bij de nieuwe raad, maar nu ook zelf verantwoordelijkheid nemen en de bezuini- 

gingstaakstelling laten ingaan per 2013 en niet per 2014. 

Amendement nr. 5: PvdA — Pakket bezuinigingen / A1.11 Diverse kosten raad 

PvdA hecht waarde aan kunst, cultuur en welzijn, zonder is er geen bezieling, maar armoede. 

De gemeente heeft een goede sociaal-culturele infrastructuur, dat moet zo goed mogelijk in 

stand worden gehouden. Hier zijn veel vrijwilligers werkzaam, onder druk van bezuinigingen 

wordt steeds meer een beroep op vrijwilligers gedaan, oppassen dat ze niet afhaken als er te- 

veel van hen wordt gevraagd. Ervoor waken niet het kind met het badwater weg te gooien, 

want dan ben je duurder uit en verdwijnt een wezenlijk element uit de gemeenschap en wordt 

de leefbaarheid negatief beïnvloed. De Raad van Cultuur heeft uitgesproken: “Burgers hebben 

een zekere culturele bagage nodig om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen”. 

D e A (D66): de fractie kan niet instemmen met het Beleidskader Welzijn. 

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen, de overheid moet dit onder- 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

steunen en ruimte geven. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf, de overheid moet 

daarbij aansluiten. Akkoord met de uitgangspunten zelfredzaamheid en maatschappelijke par- 

ticipatie en richten op kwetsbare burgers. Maar gezien hoofdstuk 8 gaat de zelfredzaamheid 

toch vooral om financiën en zoveel mogelijk bezuinigen. Het lijkt erop dat de bezuinigingen zijn 

gestart met overleg en met de kaasschaaf en dat nu wordt gekozen voor de botte biji. Zeker 

waar het gaat om kunst en cultuur. Dat mag niet de doelstelling zijn van een beleidskader Wel- 

zijn. D68 mist de visie op cultuur, dat is een inspiratiebron voor iedereen, geen hobby of luxe- 

goed voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen verbinden en onderscheiden. Een sterk 

culturele en creatieve sector is een essentiële voorwaarde voor een open en zich ontwikkelen- 

de samenleving. Cultuur heeft daarnaast ook economische waarde. Een bloeiende culturele 
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sector is een reden om ergens te willen wonen of een bedrijf te vestigen. 

Ze betreurt dat het opstellen van een Cultuurnota is gestopt, en dat nu dit beleidskader voorligt. 

Er zou een duidelijk kader moeten worden benoemd dat in overeenstemming is met hetgeen in 

de kadernota wordt vastgesteld. Dat geeft duidelijkheid, zowel aan de raad als aan de instellin- 

gen. De termen basisvoorziening en plusvoorziening moeten vervallen. Het amendement van 

GB dat hierover wordt ingediend, wordt door D86 ondersteund. 

Sport: aanhaken op de stimuleringsregeling van VWS met buurtsportcoaches is prima, maar ze 

mist de dwarsverbanden, bijvoorbeeld tussen sportverenigingen en brede school. De band- 

breedte tussen de beschreven basisvoorzieningen en de plusvariant is dermate groot, dat hier 

alles mogelijk lijkt te zijn, van enig kader is geen sprake. Ze stelt voor de tekst onder de plusva- 

riant te schrappen. 

Amendement nr. 7: D66 — Beleidskader Welzijn / Sport Algemeen 8.1.1 

Zwembaden: D66 hecht aan het raadsbesluit van 2010 dat uitgaat van een nieuw zwembad in 

Markelo en renovatie van het zwembad Delden. Dit is nog niet eens gerealiseerd, nu worden er 

al andere voorstellen gedaan. De voorgaande sprekers gaan uit van de plusvariant, D66 vindt 

ook dat de plusvariant hier de basisvariant moet zijn. Het in te dienen amendement door GB 

wordt ondersteund. 

Cultuur: een beschrijving van de visie op cultuur ontbreekt. 

Bibliotheek, Reggehof en muziekschool hebben inmiddels een behoorlijke bijdrage geleverd 

aan de bezuinigingen en creatieve ideeën ingebracht. 

Amendement nr. 8: D66 — Beleidskader Welzijn / Bibliotheek 8.2.1 

De muziekschool laat zien dat door zaken anders te organiseren een meerwaarde ontstaat. 

Amendement nr. 9: D66 — Muziek en cultuureducatie 

Theaterwerk: er zijn allerhande mogelijkheden m.b.t. efficiencymaatregelen en vermindering 

van activiteiten in hun zienswijze aangegeven. Blijven opleggen van financiële taakstellingen 

heeft als risico dat instellingen omvallen. Wat je kwijt bent, krijg je niet meer terug. Het blijft las- 

tig om de taakstellingen te halen, er is veel maatschappelijke onrust en onzekerheid. Nu is het 

tijd voor echte hervormingen, er moet breder worden gekeken naar dwarsverbanden, samen- 

werking en managementstructuur. Dit geldt zowel voor de instellingen onderling als voor de 

samenwerking onderling en met vergelijkbare theaters en muziekscholen in omliggende ge- 

meenten. Dit vraagt om een projectmatige aanpak, waarbij D66 de aanpak met een onafhanke- 

lijk adviseur wenselijk acht. Hierbij moet ook de Kunstuitleen, Laarschool en VVV worden mee- 

genomen. Daarnaast kijken naar de mogelijkheden van een multifunctioneel bedrijfsrestaurant 

waarbij ze als voorbeeld het gemeentehuis Denekamp en bibliotheek Hengelo noemt. Daarbij 

ook kijken naar verhuur van ruimten en beveiliging van het gemeentehuis, dus een brede aan- 

pak voor een duurzame en toekomstbestendige oplossing. 

Amendement nr. 10: D66 — Beleidskader Welzijn / Muziek- en cultuureducatie 

Amendement nr. 11: D66 — Beleidskader Welzijn / 8.3.1. Zorg 

Motie nr. 3: D66 — Projectmatige aanpak welzijnsinstellingen Hof van Twente 

Kunst: het is onduidelijk waaraan de bedragen € 85.000 en nu € 67.000 zijn besteed. D68 is 

het niet eens met de gemeentelijke bijdrage aan de Kunstvereniging, die heeft landelijk aan- 

zien, zet Hof van Twente op de kaart en is belangrijk voor de leefbaarheid, toerisme en het 

economisch aspect. Ze noemt als voorbeeld de Tuinen van Diepenheim. Nu de Raad van Cul- 

tuur negatief heeft geadviseerd over de rijkssubsidie, stelt het college voor ook de gemeentelij- 

ke subsidie maar in te trekken. Alleen als de Kunstvereniging onderdeel blijft van de landelijke 

basisinfrastructuur, zal ook de gemeentelijke subsidie worden gehandhaafd. Dat is onlogisch, 

het is juist sterk richting de rijksoverheid om dan wel de subsidie te handhaven. 

Zorg: een brede visie is niet uitgewerkt, hier wordt teveel uitgegaan van individuele instellingen, 

terwijl juist hier een brede samenwerking zo belangrijk is. De genoemde bezuinigingsmaatre- 

gelen m.b.t. de prestatiecontracten en de integratie IZTW vragen om een brede samenwerking, 

D66 staat juist een brede samenwerking voor en is het er niet mee eens dat de bezuinigingen 

zo onevenredig zwaar bij de SWO worden neergelegd. De SWO ziet in haar zienswijze wel be- 

zuinigingsmogelijkheden samen met andere organisaties en wil wel meedenken over verhui- 

zing naar het gemeentehuis. Dat kan een belangrijke rol hebben bij de invulling van nieuw be- 

leid. D66 steunt de motie van PvdA en pleit ervoor de taakstelling minder zwaar bij de SWO 

neer te leggen. 

Frictiebudget: als er echt hervormingen worden doorgevoerd leidt dit tot kosten voor reorgani- 

satiekosten, frictiekosten en wachtgeldverplichtingen. Een voorlopige reserve voor sociale en 

culturele zaken is geen weelde. Voor instemmen met de kadernota is het voor D66 een voor- 
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waarde dat deze reserve er komt, te financieren uit een deel van de Reserve bovenwijkse 

voorzieningen. Bij de begroting 2012 is een reserve Overgangsbudget subsidies welzijn van to- 

taal € 450.000 opgenomen t.b.v. de stapelingseffecten uit de 1° ronde, voor de begroting 2013 

moeten deze effecten inzichtelijk zijn. 

M (G5): de tekst van de Kadernota “Scherp aan de wind” is ook “scherp aan de tijd”. 

De raad wordt gevraagd rekening te houden met ambtenaren die onder druk staan, daar is ook 

alle begrip voor, maar er is ook nog een overvolle agenda, waardoor bijeenkomsten niet kun- 

nen worden bijgewoond. Het verzoek in de commissie Algemeen om de Welzijnsnota over de 

vakantie heen te tillen is niet in dank afgenomen. Bij toepassing van de kaasschaafmethode 

over de welzijnssubsidies is met veel partijen zorgvuldig overleg geweest. Nu met de botte bij! 

moet worden gehakt is die tijd er niet. De portefeuillehouder wil de nota vastgelegd hebben om 

afspraken met betrokken partijen te kunnen maken. Dit was volgens GB juist een goede reden 

geweest om eerst uitgebreid met elkaar om de tafel te gaan en dan de nota vast te stellen. 

GB is blij met het addendum, dat geeft inzicht in de verbinding tussen de stukken. Het college 

heeft een duidelijke keus gemaakt, in de hoek van de cultuur is een zware klap uitgedeeld. 

Storend is de term basis- en plusvariant, duidelijk in deze vergadering in het kader van keuzes 

maken. Als de nota is vastgesteld, moeten die termen eruit, anders is er teveel speelruimte. 

De kaders moeten helder zijn, een plusvariant lijkt leuk, maar is een opstap naar een volgende 

bezuiniging van de basisvariant. Zo komt er geen fatsoenlijke welzijnsnota. Door te volstaan 

met het aangeven van de kaders moet het college elke aanpassing aan de raad voorleggen en 

blijft invloed van de raad optimaal; gewaarborgd. 

Zwembaden: er is gekozen voor het nieuwe zwembad in Markelo vanwege een goede sprei- 

ding met het buitenbad in Delden. Het raadsbesluit uit 2010 moet gerespecteerd worden. 

Openhouden van het buitenbad in Delden was een goede onderbouwing voor het openhouden 

van het bad in Delden en de sluiting van bet bad in Goor. De toezegging door het college dat 

het bad in Delden openblijft is een mondelinge, GB is er achter gekomen daar niet op te kun- 

nen vertrouwen. GB wil dit graag goed vastgelegd hebben. 

Amendement nr. 12: GB — basisvoorziening zwembaden. 

Bibliotheek:besparing van € 125.000 en niet meer, twee bibliotheken en twee servicepunten 

zoals door de bibliotheek omschreven. Zowel voor jeugd als ouderen moet deze voorziening 

niet worden onderschat. De groep ouderen is nog niet volledig gedigitaliseerd. Dat zal in de 

toekomst misschien wel het geval zijn. 

Amendement nr. 13: GB — basisvoorzieningen welzijn 

Muziekonderwijs: compliment voor het creatief meedenken over een light-versie. De docenten 

worden in dit kader gedwongen ZZP-er. 

Reggehof: voorlopig akkoord met het collegevoorstel, jammer dat er geen nadere financiële 

onderbouwing is gekomen. Andere instanties hebben zich maximaal ingespannen, een goede 

onderbouwing moet er eerst komen en een technisch overleg is een vereiste. Als het niet goed 

uitpakt, moet de portefeuillehouder terug naar de raad met een aangepast voorstel in een ver- 

plicht kader. 

Peuterspeelzaalwerk: GB is tegen de bezuiniging van € 50.000 en sluit aan bij de mening van 

de peuterspeelzalen. De keuze voor een peuterspeelzaal en niet voor kinderopvang is vaak 

een principiële keuze. Samenwerking is goed, maar ook bij kinderopvang is een terugloop te 

zien vanwege de stijging van kosten. Het kinderaantal loopt terug, maar een basisvoorziening 

als peuterspeelzaal moet blijven bestaan. Dagopvang creëert meer een huiselijke situatie. Een 

peuterspeelzaal heeft als doel de sociale contacten en voorbereiding op de basisschool. Er is 

ingezet op de kaleidoscoopvisie, GB vindt dat die behouden moet blijven. 

SWO: tot 2014 is er voldoende tijd om de gang van zaken te bekijken, maar er is straks geen 

extra geld te besteden, anders klopt de begroting niet. GB steunt het amendement van de 

PvdA. Idem amendement en motie Erfgoedcommissie. 

Kostendekkendheid begraafplaatsen: het rapport moet worden meegenomen. 

Kunstvereniging Diepenheim: het is de omgekeerde wereld, de gemeente moet eigen keuzes 

maken en niet naar de landelijke basisstructuur kijken. GB steunt het amendement van D66. 

(geanonimiseerd)

  

  

N (S): de kadernota heeft als titel “Scherp aan de wind”, maar wat als het stormt. 

Vandaag gaat er een paar miljard naar Spanje, € 2,5 miljoen subsidie naar een gigastal in Lim- 

burg en mislukt de graanoogst in Amerika. Nederland glijdt af van een financiële triple-A status 

naar een A-min. De SP is somber over de financiën voor de komende jaren. Ze waarschuwt al- 

(geanonimiseerd)
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Ie instellingen die draaien op subsidies dat de bodem in zicht is. Ze bemoedigt hen wel omdat 

ze laten zien dat ze met al hun creativiteit en inventiviteit en hand-in-hand met leden, burgers 

en professionals kunnen strijden om de basis van de voorzieningen in de kernen van de ge- 

meente in stand te houden. De SP vertrouwt erop dat de verenigingen daartoe in staat zijn. 

CDA zegt de verantwoordelijkheid te nemen, SP gaat er van uit dat de verenigingen dat zelf 

doen, zoals dat ook past in het nieuwe beleidskader Welzijn. SP ziet hen nu als een kwetsbare 

burger. Maar in het nieuwe beleidskader moeten verenigingen verantwoordelijkheid nemen en 

zijn daardoor onderdeel van de oplossing. 

. e (P waarom een nieuw welzijnsbeleid: de samenleving kan zelf veel proble- 

men opvangen. Door de kracht van de burgers onderling te versterken kan deze ook gebruikt 

worden. Vooral de prestatievelden 1 t/m 5 van de Wmo dienen ondersteund te worden. Om de 

kosten op deze prestatievelden voor de meest kwetsbare groepen in de hand te houden zal dit 

tot aangepaste arrangementen met als aanvulling gespecialiseerde zorg tot vermindering van 

kosten leiden. Hierin staat de burger centraal en dient de individuele en collectieve zelfred- 

zaamheid gestimuleerd te worden. Aan de andere kant is de noodzaak van gespecialiseerde 

ondersteuning voor hen die het echt nodig hebben onontbeerlijk. De burger staat centraal, niet 

het aanbod van professionals. De gemeente heeft in het nieuwe welzijn een duidelijke ro! qua 

regie of netwerk. Sturen op resultaten wordt steeds belangrijker. Dit kan alleen bereikt worden 

in samenwerking met sportverenigingen, kerken, woningbouwcorporaties, vrijwilligers en aan- 

bieders van zorg. Versterken van kracht van de samenleving is een belangrijke doelstelling. 

Door terugtrekken van maatschappelijke organisaties krijgen burgers de mogelijkheid voor ei- 

gen initiatief, mogelijkheden en verantwoordelijkheden: burgerparticipatie. Organisaties moe- 

ten hun aanbod neerleggen bij de werkelijke behoefte van de burgers waardoor een stabielere 

samenleving ontstaat. 

Aandacht voor jeugd en ouderen: voor jongeren een breed aanbod op het terrein van sport, 

cultuur en kunst; en voor ouderen dat ze fysiek en sociaal actief blijven met de mogelijkheid om 

elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontwikkelen. Met de komst van de transities zal 

de groep kwetsbare burgers groter worden, de gemeente moet hen opvangen in wijkgerichte 

aanpak. 

Kadernota: op hoofdlijnen worden keuzes bepaald voor dekkingsvoorstellen voor een sluitende 

meerjarenbegroting. Er zijn nogal onzekerheden waaruit geen vertrouwen voortkomt, grondex- 

ploitaties en woningbouwprogramma's moeten worden bijgesteld. 

(geanonimiseerd)

De vergadering wordt 20 min. geschorst voor overleg tot 21.30 uur. 

Beantwoording door het college (148 min) 

Wethouder ESHUIS: 

Hij is blij met de steun van de fracties voor een sluitende meerjarenbegroting. 

Begraafplaatsen: de aanstaande nota geeft inzicht in de beheerskosten, welke ondersteuning de 

stichting BAB en de begrafenisondernemers kunnen bieden en de gevolgen voor de tarieven. 

De Reserve bovenwijkse voorzieningen is bedoeld voor infrastructurele werken die uitgaan boven 

voorzieningen die in de wijken worden getroffen, zoals verkeerskundige voorzieningen, randweg 

Markelo, verbeteren Langestraat Delden, uitvoering verkeersvisie Goor. Het is een algemene re- 

serve die ook voor andere doelen kan worden ingezet, maar het college ontraadt dat. 

  

Wethouder VAN ZWANENBURG: 

Hij geeft de complimenten voor het beleidskader Welzijn graag door, er is veel werk voor verzet. 

Basisvariant en plusvariant schrappen: daarmee wordt de systematiek van het college ontmanteld. 

Activiteiten als basisvoorziening zijn noodzakelijk voor het nieuwe welzijnsbeleid, daarvoor gaat 

het college de barricaden op. De niveaus daarboven zijn een basisvariant met plusfactor of plus- 

plusfactor. Het zwembad Delden zal niet sluiten zonder instemming van de raad, dat zegt hij n 

volle breedte toe. Hij laat het oordeel aan de raad. 

Systematiek: er wordt met alle partijen gepraat en eventueel worden externe deskundigen inge- 

schakeld, daar is een communicatieplan voor opgesteld. Daarna volgt ruim voor de begrotingsbe- 

handeling een technisch beraad, maar het college acht zich wel gebonden aan de kaders. Er wordt 

nog gesproken met Bibliotheek, Reggehof, SWO en Kunstvereniging Diepenheim. Hij concludeert 

dat de raad instemt met de muziekschool-light. 
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De historische verenigingen zijn een basisvoorziening, zij kunnen niet worden samengevoegd, ze 

zijn te identiek. 

Buurtschappen: een status aparte volgt en wordt betrokken bij de uitwerking van het subsidie- en 

accommodatiebeleid. 

Fusie van sportverenigingen is een goede suggestie, het is wel van belang wat de ideeën van de 

sportverenigingen zelf zijn. Een fusie moet van onderaf komen, maar is wel bespreekbaar bij de 

discussie over groot onderhoud van gebouwen. 

Peuterspeelzalen en kinderopvang krijgt een hee! andere dimensie in de toekomst. Met de peuter- 

speelzalen is tot zomer 2014 een contract, ze leveren voortreffelijk werk met Kaleidoscoop enz. 

Met de bezuiniging moet wel de kwaliteitsslag worden behouden, inhoudelijke discussie met peu- 

terspeelzaalwerk volgt. 

Dwarsverbanden in de sport en sportcoach: daar wordt nog meer naar gezocht. Er is nu een conti- 

nu rooster waarbij kinderen om 14.15 uur thuis zijn. Ze kunnen in die tiĳd tot 15.30 uur gaan spor- 

ten of aan muzikale vorming of cultuur doen. 

Een frictiebudget wordt meegenomen in de verdere uitwerking. 

KunstWerk Diepenheim: er is zeker niet alleen naar landelijk beleid gekeken, maar er moet ook 

voor de Kunstvereniging Diepenheim worden gekeken naar een mogelijke bezuiniging. 

Amendement nr. 2 PvdA — vernieuwing bibliotheekvoorzieningen: het college handhaaft de bezui- 

niging, maar gaat wel in gesprek om het haalbaarheidsonderzoek op te starten. Er wordt uitgegaan 

van twee vestigingen en twee servicepunten die nog nader ingevuld moeten worden. 

  

Wethouder ESHUIS: als dekking in het amendement wordt voorgesteld € 100.000 ten laste van de 

verlaging jaarlijkse storting voorziening gebouwenbeheer. Het budget is al verlaagd van € 363.000 

naar € 263.000, die dekking is niet verantwoord. Het amendement wordt ontraden. 

. E (CDs): wordt in het overleg met instanties ook gekeken naar overheadkosten, 

schaalvoordeel en mogelijkheden van verdere samenwerking en locaties? Wordt ook buiten de 

Hof gekeken naar mogelijke samenwerking met theaters en bibliotheek? 

(geanonimiseerd)

Wethouder VAN ZWANENBURG is voorstander van samenwerking, zeker als partijen zelf met 

voorstellen komen. Een bezuinigingselement bij de SWO is een andere kijk op de management- 

taak en minder naar de inhoud kijken. 

. E (Pú de bibliotheek heeft in de zienswijze aangegeven bewust te zijn van de ur- 

gentie van samenwerking, maar dat moet van onderaf komen. € 80.000 is haalbaar, € 45.000 

moet nog boven water komen. De Reggehof komt niet met goede cijfers, bibliotheek en mu- 

ziekschool hebben constructief op de bezuinigingstaakstelling ingespeeld, PvdA wil dat graag 

honoreren. Ze pleit ervoor te trachten om er wel samen uit te komen. 

. n e E (D66): ze heeft wel de indruk dat samenwerking tussen de instel- 

lingen buiten de woonplaats een optie is. Beoogt NNN B in de brede samenwerking 

hetzelfde als D66? 

. N (cD): D66 is het eens met overschrijdend denken, maar steunt amendement 2. 

. n n N (D66): het amendement staat overleg niet in de weg. 

« E (GB): ze vindt dat wel onderscheid gemaakt moet worden tussen verenigingen die 

hun best doen om samen te werken en verenigingen die dat niet doen. Die hoeven niet be- 

loond te worden. 

« E (CD alles moet bespreekbaar blijven. Het college moet onderhandelen, daarna 

een technisch beraad organiseren. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Wethouder VAN ZWANENBURG heeft de regierol voor het coliege beluisterd. 

Amendement nr. 3: PvdA — Peuterspeelzaalwerk: dit wordt ontraden. 
  

. E (G5): hoe zit het straks met de tarieven? Voor de minima zijn allerlei voorzieningen, 

voor de lagere inkomensgroepen niet. 

(geanonimiseerd)

Wethouder VAN ZWANENBURG heeft nog geen oordeel over de tarieven. In het buitengebied 

bestaat al een geïntegreerde vorm van kinderopvang. |s het breed toegankelijk en krijgen kinderen 

die extra aandacht nodig hebben, die aandacht ook wel? De besparing wordt gevonden bij de 
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Jeugdzorg waar nu al geld wordt weggehaald. Juist alle zeilen bijzetten om scherp aan de wind te 

zeilen. De transitie Jeugdzorg is niet controversieel verklaard, die discussie gaat door. 

Amendement nr. 4: PvdA — Historische verenigingen en musea: hij vraagt het amendement in te 

trekken als hij hier voor de begrotingsbehandeling dekking voor weet te vinden. 

Amendement nr. 7: D66 — Beleidskader Welzijn / Sport Algemeen 8.1.1: er worden uitvoeringspro- 

gramma's geschreven, hij hecht eraan de systematiek te volgen en ontraadt het amendement. 

Amendement nr. 8: D66 — Bibliotheek 8.2.1: het amendement wordt ontraden, servicepunten zijn in 

de overige kernen niet haalbaar. 

Amendement nr. 9: D66 — Muziek en cultuureducatie: ook dit amendement wordt ontraden. 

Amendement nr. 10: D66 — Beleidskader Welzijn / Muziek- en cultuureducatie: idem. 

Amendement nr. 11: D66 — Beleidskader Welzijn / 8.3.1. Zorg: hij wil de tekst niet overnemen, wel 

de richting die wordt aangegeven. Akkoord als het een motie zou zijn om te praten met de SWO 

over samenwerking in optima forma. 

Amendement nr. 12: GB — basisvoorziening zwembaden: het oordeel is aan de raad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

« E (CDA): waarom wil de wethouder bij de zwembaden niet vasthouden aan de syste- 

matiek plusvariant? Wat heb je minimaal in de Hof nodig als er niets meer is? 

(geanonimiseerd)

Wethouder VAN ZWANENBURG: zwembaden en historische verenigingen zijn een uitzondering. 

In het vooroverleg is al aangegeven dat het zwembad eigenlijk een basisvoorziening is. In de 

commissie Algemeen van 19 juni jl. heeft hij aangegeven dat het oordeel aan de raad is. 

Amendement nr. 13: GB — basisvoorzieningen welzijn: hij stelt voor om per kader te beschrijven 

waar het coliege voor gekozen heeft en wel de systematiek handhaven. 

  

. n n E (D66): wordt dan wel een duidelijk kader met een goed uitgangs- 

punt gesteld? Er moeten nog uitvoeringsprogramma's worden geschreven waar dan nog iets te 

kiezen is. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wethouder VAN ZWANENBURG: dat doet niets af aan het systeem van kaderstelling. De uitvoe- 

ringsprogramma's worden aan de raad voorgelegd, maar het beleidskader moet wel worden vast- 

gesteld. Het amendement wordt sterk ontraden. 

Motie nr. 3: D66 — Projectmatige aanpak welzijnsinstellingen Hof van Twente: als de instellingen 

en ondernemers samen het onderzoek doen zodat bij hen het particulier initiatief blijft, kan hij deze 

motie wel in gedachten houden. 

  

« E (GB5): bij de economische werkgroep, masterplan, bijeenkomst toeristisch- 

recreatieve ondernemers blijkt wel dat de kar door de gemeente getrokken moet worden om 

het initiatief te stimuleren. 

(geanonimiseerd)

Wethouder VAN ZWANENBURG: de regie ligt bij de gemeente, als het zo breed getrokken wordt, 

raakt de gemeente de regie kwijt. 

Motie nr. 1: PvdA — Prestatiecontracten SWO / Scala / Carint: akkoord met de regierol bij de ge- 

meente als aanjager. Goed kijken naar een aantal elementen zoals contracten. Op thema advise- 

ren en de kwartiersmakersrol bij de SWO. 

  

« E P) de gemeente is opdrachtgever, er moet vertrouwen zijn naar de instellingen 

toe. Niet op de stoel van de professional gaan zitten, dat frustreert het proces. 

(geanonimiseerd)

Wethouder VAN ZWANENBURG kan daarmee instemmen 

Wethouder SIJBO! 

Amendement nr. 1: VVD — Erfgoedcommissie: de opmerking over de dekking uit de Reserve bo- 

venwijkse voorzieningen is al gemaakt door wethouder Eshuis, Het amendement wordt ontraden. 

Motie nr. 2: PvdA — Erfgoedcommissie: de motie wordt ontraden, dit leidt tot een structurele finan- 

ciering waar een structurele dekking tegenover moet staan. 

  

  

  

  

« E (PvdA): ze pleit voor een eenmalig budget van € 35.000 voor 2013, daarna een 

structurele oplossing zoeken. Hoe staat de wethouder daar tegenover? 

(geanonimiseerd)
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Wethouder SIJBOM: 

Amendement nr. 6: PvdA — Pakket bezuinigingen / C3.5 Verminderen economisch beleid: dit heeft 

een relatie met vermindering van de formatie waar € 500.000 wordt bezuinigd. Dit betekent extra 

bezuiniging op andere taakvelden. De organisatie moet ruimte hebben om dat in te vullen. 

  

. E (PváiA): vorig jaar is bij de begroting € 500.000 gevoteerd voor het Masterplan 

Goor. Als dit in de kadernota blijft staan, kan de economische impuls onderdee! zijn van het 

bezuinigingsbudget. 

(geanonimiseerd)

Wethouder SIJBOM: € 500.000 wordt ingevuld over allerlei taakvelden. 

Motie nr. 2: PvdA — Erfgoedcommissie: hij ontraadt de motie. 
  

Burgemeester GOUDT: 

Amendement nr. 5: PvdA — Pakket bezuinigingen / A1.11 Diverse kosten raad: hij ontraadt het 

amendement, het is niet netjes om dit tijdens deze periode te doen. 

  

De vergadering wordt geschorst voor fractieberaad tot 23.10 uur. 
  

Tweede termijn (245 min.) 

. E (CDA): akkoord met handhaving van de systematiek, er worden nu kaders vast- 

gesteld. Het college moet inzetten op de aandachtspunten en dit via een technisch beraad te- 

rugkoppelen naar de raad. Akkoord om dit breder te trekken met SWO en KunstWerk. 

« E (WvD): de toezegging voor de zwembaden is duidelijk. In 2010 zijn er al onderzoeken 

geweest en is het Semad-rapport opgesteld, een externe adviseur is niet meer nodig. 

Buitensportaccommodaties: fusie van onderaf, wel de regie bij de gemeente houden. 

Akkoord met de toezegging voor een overleg met bibliotheek, Reggehof, enz. 

« E (Pvaa): de fractie is teleurgesteld, het college geeft weinig ruimte, de systematiek 

blijft gehandhaafd. Dank voor € 5.000 voor de historische verenigingen. 

Jammer dat het amendement peuterspeelzaalwerk wordt ontraden. Het college heeft een 

overeenkomst met Triangel tot augustus 2014, dan is het vreemd dat over het hele jaar een 

besparing wordt ingeboekt. Peuterspeelzaalwerk zou in de kernen gehandhaafd blijven, de 

kosten van personeel en gebouwen zijn hoog, jammer dat het college zo reageert. Binnen 

Jeugd en Gezin zijn wel mogelijkneden. PvdA handhaaft het amendement. 

« E (WD): de wethouder heeft een scholennotitie toegezegd, die zal ook gevolgen heb- 

ben voor de peuterspeelzalen. 

« E (PvúA): juist daarom heeft de fractie gepleit voor samenwerking in synergie en lo- 

gistieke vorm. Nu wordt al een claim gelegd voor de toekomst. 

In het beleidskader wordt de subsidie voor de Kunstvereniging Diepenheim teruggedraaid om- 

dat het rijk € 200.000 wil besparen, terwijl nu wordt gezegd dat eigenlijk over de volle breedte 

moet worden bezuinigd, dus de Kunstvereniging ook. Dat is een andere argumentatie. 

. n n E (D65): bij 8.2.6 Organisaties kunst stond eerst € 85.000, daarna 

€ 67.000, graag antwoord. 

Over de subsidie voor de Kunstvereniging Diepenheim geeft de wethouder nu een ander ant- 

woord, dit wordt verward met KunstWerk. Graag een memo ter verduidelijking. 

« E (G5): jammer dat weinig met de argumenten van GB is gedaan en dat er weinig 

speelruimte is om wat te wijzigen. De kaders moeten scherp zijn. 

T.a.v. de zwembaden citeert ze NNN B uit het verslag van 3 juli: “Het zwembad De 

Vijf Heuvels is een basisvoorziening. De plusvariant is het in stand houden van beide voorzie- 

ningen. Als het nog moeilijker wordt, wordt de plusvariant verlaten met consequenties voor het 

zwembad Delden. CDA heeft daar moeite mee”. Nu zegt N N dat het zwembad 

open moet blijven. 

. E (cDA): CDA heeft daar inderdaad moeite mee, en wil het bad graag openhouden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Wethouder VAN ZWANENBURG zegt een memo toe met uitleg over: 

-  Besparing 8.2.6 Organisaties kunst en 

- _ Kunstvereniging Diepenheim / KunstWerk. 

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: van € 261.000 wordt € 50.000 verlaagd. Een deel van de 

kosten heeft te maken met het samengaan met de buurtschappen. Hij handhaaft de afspraken. 
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Stemming (260 min.) 

Amendement nr. 2: PvdA — vernieuwing bibliotheekvoorzieningen 

Met de stemmen van PvdA, D66, GB, SP en BPH vóór; en de stemmen van CDA en VVD tegen 

wordt het amendement met 11 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, verworpen. 

  

Amendement nr. 3: PvdA - Peuterspeelzaalwerk 

Met de stemmen van PvdA, GB, SP en BPH vóór; en de stemmen van CDA, VVD en D66 tegen 

wordt het amendement met 9 stemmen vóór en 15 stemmen tegen, verworpen. 

  

Amendement.nr. 4: PvdA — Historische verenigingen en musea 

Het amendement wordt ingetrokken. 

  

Amendement nr. 7: D66 — Beleidskader Welzijn / Sport Algemeen 8.1.1 

Met de stemmen van PvdA, D66, GB, SP en BPH vóór, en de stemmen van CDA en VVD tegen 

wordt het amendement met 11 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, verworpen. 

  

Amendement nr. 8: D866 — Bibliotheek 8.2.1 

Het amendement wordt ingetrokken. 

  

Amendement nr. 9: D66 — Muziek en cultuureducatie 

Met de stemmen van PvdA, D66, GB, SP en BPH vóór, en de stemmen van CDA en VVD tegen 

wordt het amendement met 11 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, verworpen. 

  

Amendement nr. 10: D66 — Beleidskader Welzijn / Muziek- en cultuureducatie 

Met de stemmen van PvdA, D66, GB, SP en BPH vóór, en de stemmen van CDA en VVD tegen 

wordt het amendement met 11 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, verworpen. 

  

Amendement nr. 11: D66 — Beleidskader Welzijn / 8.3.1. Zorg 

Het amendement wordt ingetrokken 

  

Amendement nr. 12: GB — basisvoorziening zwembaden. 

Ste 

  

  

. E (CDA): de fractie heeft moeite met het zwembad Delden in de plusvariant en wil 

de vrijheid houden om daar bij het uitvoeringsprogramma op terug te komen. Vooralsnog gaat 

CDA akkoord met het collegevoorstel. 

(geanonimiseerd)

Met de stemmen van PvdA, D66, GB, SP en BPH vóór, en de stemmen van CDA en VVD tegen 

wordt het amendement met 11 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, verworpen. 

Amendement nr, 13: GB — basisvoorzieningen welzijn 

« E (GB): ze vraagt om tekstuele verwerking waar nu voor wordt gekozen. (geanonimiseerd)

  

Wethouder VAN ZWANENBURG zegt dat toe. 

Het amendement wordt ingetrokken. 

Voorstel nr. 10 Beleidskader Welzijn 2014-2017 

De vergadering wordt geschorst voor fractieberaad. 

  

Met de stemmen van CDA en VVD vóór,; en de stemmen van PvdA, D68, GB, SP en BPH tegen 

wordt het voorstel met 13 stemmen vóór en 11 stemmen tegen, aangenomen. 

Amendement nr. 1: VVD — Erfgoedcommissie 
  

De vergadering wordt geschorst voor fractieberaad. 

e E (WVD): het bedrag van € 25.000 wordt gewijzigd n € 35.000. (geanonimiseerd)
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Met de stemmen van CDA, VVD, PvdA, D66, GB en BPH vóór en de stem van SP tegen wordt het 

amendement met 23 stemmen vóór en 1 stem tegen, aangenomen 

Amendement nr. 5: PvdA — Pakket bezuinigingen / A1.11 Diverse kosten raad 

Met de stemmen van PvdA en SP vóór, en de stemmen van CDA, VVD, D66, GB en BPH tegen 

wordt het amendement met 6 stemmen vóór en 18 stemmen tegen, verworpen. 

  

Amendement nr. 6: PvdA — Pakket bezuinigingen / C3.5 Verminderen economisch beleid 

St : 

  

  

ng: 

« E (VVD): akkoord met de strekking, niet met de dekking. (geanonimiseerd)

   

Met de stemmen van PvdA, GB, SP en BPH vóór; en de stemmen van CDA, VVD en D66 tegen 

wordt het amendement met 9 stemmen vóór en 15 stemmen tegen, verworpen. 

Voorstel nr. 11 Kadernota 2013 

. n n E (D66): de fractie heeft tegen het beleidskader gestemd, aangezien 

dat zo in verbinding staat met de kadernota, ziet ze zich genoodzaakt ook tegen de kadernota 

te stemmen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

Met de stemmen van CDA en VVD vóór; en de stemmen van PvdA, D66, GB, SP en BPH tegen 

wordt het voorstel met 13 stemmen vóór en 11 stemmen tegen, aangenomen. 

Motie nr. 1: PvdA — Prestatiecontracten SWO / Scala / Carint 

Met toevoeging van de tekst *- dit in het beleidskader Welzijn te verwerken” wordt de motie met 

algemene stemmen aanvaard. 

  

Motie nr. 2: PvdA - Erfgoedcommissie 

De motie is ingetrokken 

  

Motie nr. 3: D66 — Projectmatige aanpak welzijnsinstellingen Hof van Twente 

. n e E (D65) de toezegging van de wethouder om breed te overleggen 

maakt dat de motie wordt aangehouden, ze komt er bij het technisch beraad op terug. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

De motie wordt aangehouden. 

Aldus wordt besloten. 

12. _ Motie aanplant eiken Braak West (281 min.) 

e e (SP) dient de motie in. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wethouder SIJBOM: er zijn meer verzoeken in de gemeente om eiken weg te halen vanwege de 

eikenprocessierups. Voor Braak West geldt een beplantingsplan. Hij stelt voor dit samen met de 

Bomencommissie nog eens te bekijken. Hij komt er voor het plantseizoen op terug. 

e GERRITSJANS (CDA): waar komen die eiken te staan, de Braak West stikt van de eiken, 

waarvan sommigen onder bescherming vallen. 

De motie wordt aangehouden. 

13. _ Motie van Treurnis (285 min.) 

n N (SP) dient de motie in. (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wethouder SIJBOM: 

In de bijeenkomst gisteravond is een toelichting geweest op het proces van het project Bleekstraat 

sinds 1998, en is aanpassing op het vierde plan besproken. Viverion heeft bij herhaling aangege- 

ven dat het van belang is dat de overheid behoorlijk moet besturen en betrouwbaar moet zijn. Dat 

staat onder druk. Het plan is drie keer niet voorgelegd aan de raad vanwege gebrek aan draag- 

vlak. Viverion heeft meer dan € 1,2 miljoen uitgegeven aan projectkosten. Het proces had beter 
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gekund. Viverion heeft toegezegd om nog eens met bewoners en architect om de tafel te gaan, 

maar dat wil niet zeggen dat alle bezwaren weggenomen kunnen worden. 

De vergadering wordt geschorst voor fractieberaad. 

. E (CDA): hij was bij de bijeenkomst. De wethouder gaf aan dat hij aan de raad een 

overleg met de buurt, Viverion en architect had toegezegd. Gisteravond bleek dat dat overleg 

nog niet had plaatsgevonden, dat was een volledige verrassing. De buurt wordt 7 weken na de 

raadsvergadering uitgenodigd en krijgt een gewijzigd plan te zien. Hij kan zich de treurnis van 

de buurt goed voorstellen en zou het op prijs stellen als de wethouder een excuus maakt aan 

de raad. Het bestemmingsplan is goedgekeurd onder de voorwaarde van een overleg. Er is 

geen uitvoering gegeven aan hetgeen in de raad is besproken. 

(geanonimiseerd)

Wethouder SIJBOM: het overleg met Viverion en architect heeft wel plaatsgevonden. De architect 

kreeg opdracht van Viverion om te kijken of de plannen nog gewijzigd konden worden, dat heeft 

financiële consequenties. Hij heeft ervoor gekozen het overleg in twee stappen te doen, dat had 

achteraf misschien wel ineens gekund. Het is een ongelukkige gang van zaken, het zal geen wijzi- 

ging van het bouwplan tot gevolg hebben. Er is een afspraak gemaakt tussen Viverion, architect 

en bewoners om nog te kijken naar een aanpassing van het plan m.b.t. privacy van de bewoners. 

. D n E (D66): de meerderheid van de raad heeft een wijziging van een 

bestemmingsplan goedgekeurd onder voorwaarde van een gesprek met omwonenden, archi- 

tect en Viverion, dat is niet gebeurd. Is de wethouder het daarmee eens? 

« E (G5): ze kreeg een gevoel van een klein kind, er was een mooie diapresentatie alsof 

ze zich niet in de problematiek had verdiept. Er was maar één doel: met de architect om de ta- 

fel en kijken naar mogelijkheden, het ging niet om de financiën. GB heeft ingestemd met het 

bestemmingsplan met de toezegging van een overleg. Voor GB heeft dit ertoe geleid vanavond 

heel kritisch te zijn op beleidskader welzijn en kadernota en er niet meer afgaan dat de toezeg- 

gingen worden uitgevoerd. Dat vertrouwen is weg, dat is heel zorgelijk. 

. E (Pvdn): hij steunt deze motie, dit was te voorzien, daarom heeft PvdA destijds te- 

gen het voorstel gestemd. Er is ook niet serieus gekeken naar het alternatief dat PvdA heeft 

aangedragen. Jammer dat het zo gegaan is. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Wethouder SIJBOM: PvdA was tegen om andere reden. Hij heeft een toezegging gedaan, maar 

had die gelijktijdigheid niet voor ogen. 

. E (GB5): toen een afvaardiging van CDA, VVD, D66 en GB bij elkaar zat had men al het 

idee dat de afspraak niet helder was overgekomen, toen is de wethouder nogmaals duidelijk 

gemaakt wat de bedoeling was. 

(geanonimiseerd)

. n n E (D65): ze beaamt dat. Er is duidelijk afgesproken dat het overleg 

zowel met bewoners als met architect moest plaatsvinden, er nog op aangedrongen om op- 

nieuw bij de architect duidelijk te maken wat de bedoeling was. Het ging uitdrukkelijk om de 

hoogte. De wethouder heeft toegezegd nog contact op te nemen met de architect. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wethouder SIJBOM: er zou gesproken worden met de bewoners, met Viverion en met de archi- 

tect. Dat had achteraf beter ineens gekund, het spijt hem dat het zo gegaan is. 

. E (CDA): hij stelt voor een brief aan de bewoners te sturen dat de procedure niet is 

gelopen zoals in de raad is afgesproken. Viverion doet heel veel met de gemeente, maar trok 

zich in Diepenheim ook ineens terug toen de sporthal niet doorging. 

Dit is niet goed gegaan, er is iets aan de bewoners toegezegd, zij verdienen dit niet. 

(geanonimiseerd)

Wethouder SIJBOM neemt de suggestie van N B over. De vervolgafspraak met Viveri- 

on, architect en bewoners is gemaakt gisteravond. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

« N (SP): ze handhaaft de motie. Wat is de mening van de fracties over het aanstel- 

Ien van een communicatieadviseur? Verandering is wenselijk. 

(geanonimiseerd)
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. E (CDA): heeft daar geen behoefte aan, akkoord met een spijtbetuiging en een brief. 

Er zijn ook wethouders die heel goed communiceren. 

+ E (GB): wat vindt het coliege hiervan, dit is niet de eerste keer en waarschijnlijk ook 

niet de laatste keer. Hoe denkt het college dit op te pakken? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Burgemeester GOUDT: bij Ruimtelijke Ordeningsprocessen zijn er soms te lange trajecten met 

zoveel informatie, dat dat op het moment van vaststelling in de raad niet allemaal aan de raad kan 

worden voorgelegd. Dan is er te weinig inzicht over het hele proces dat al gelopen is, die informa- 

tie moet vooraf aan de raad worden doorgegeven. 

. E (GB): dat is hier niet aan de orde, de stukken waren wel duidelijk. Maar de opdracht 

is niet goed opgepakt, het is niet goed dat raadsleden tussen mailverkeer van omwonenden en 

gemeente moeten gaan zitten. 

. D n N (D65): het schort aan communicatie richting omwonenden. Er zijn 

wel meer voorbeelden waar het juist om die communicatie gaat. 

Burgemeester GOUDT zegt dat in dit traject veel communicatie met omwonenden is geweest, het 

was goed geweest om dat in de commissie al n beeld te brengen. Er moet voortaan scherper wor- 

den gecommuniceerd. 

Wethouder SIJBOM stelt voor in de advisering voortaan anders te formuleren. 

De vergadering wordt geschorst voor fractieberaad. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

« E (SP): de motie wordt aangehouden tot het einde van dit proces. (geanonimiseerd)

De VOORZITTER sluit de vergadering. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 oktober 2012. 

De griffier, De voorzitter, 
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35 °20 

  
AMENDEMENT 

  

Voorstelnr. 11 

  

Onderwerp: Kadernota 2013 

  

Titel: Amendement VVD inzake Erfgoedcommissie 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In de Kadernota 2013 opnemen dat in de Programmabegroting 2013 incidenteel een bedrag van 

€ 26000,-- wordt opgenomen voor advieswerkzaamheden en de toekenning van 

onderhoudssubsidies voor gemeentelijke monumenten door de erfgoedcommissie. 

Voor 2014 dient te worden bezien of dit bedrag stráctarest in de begroting kan worden opgenomen. 

De uitgaaf voor 2013 te dekken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. 

  

Toelichting: 

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft in zijn vergedering van 14 december 2010, de 

Erfgoedcommissie ingesteld. 

Voor de reguliere werkzaamheden van de Erfgoedcommissie is geld beschikbaar. 

Het budget voor de advisering over en de verlening van onderhoudssubsidies voor gemeentelijke 

monumenten is echter met ingang van 2012 geschrapt; 

Wij zijn van mening dat voor de adviseringswerkzaamheden van de commissie en de toekenning 

van onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten een budget noodzakelijk is. 

Dit amendement voorziet in het voor 2013 incidenteel toekennen van een budget van € 25.000,-- en 

dan bezien of vanaf 2013 wederom een steueturest budget van € 265/000, -- per jaar in de begroting 

opgenomen kan worden. 35005 - 

       

  
Ondertekening en naam: 

Namens de fractie van de VVD:      

Votr : CDA, VVD, daA, DEL GB e BPU — 23 

ÎsZ<ij' Ëp & U 

A au j»<lv\ovw4m 

(geanonimiseerd)



  

AMENDEMENT 

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidsnota Welzijn 2014 - 2017 

  

Titel: Vernieuwing bibliotheek-voorzieningen 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

- Door in het addendum beleidskader Welzijn Hof van Twente na raadscommissie 3 juli 2012, 

Bij onderdeel 8.2.1. Informatie voorziening en media in de kolom Kadernota: 

- Detekst: 

“Een besparing van € 220.000,-- kan behaald worden” 

- Te wijzigen in: 

“Een besparing van € 125.000,-- kan worden behaald” 

en draagt het College van B. & W. op de gevolgen van dit amendement te verwerken in de 

Kadernota 2013 en Begroting 2014 

  

  

Toelichting: 

De bibliotheekvoorziening met vestigingen in Goor en Delden, met servicepunten in Markelo en 

Diepenheim, overeenkomstig de visie van de Bibliotheek Hof van Twente, te benoemen als 

basisvoorziening. 

De dekking van het bedrag van € 95.000,-- kan worden gerealiseerd door de verlaging van de 

begrotingspost B 4.1 vanaf 2014 met € 100.000,-- extra te verhogen. 

  

  
Ondertekening en naam: 

  
  

Vsor : Daa, D66, GE, SP n BPH — j 

l/Q_njo\r\: CDA, WD = 15 

U<z(w‚>/y en 

(geanonimiseerd)



AMENDEMENT 

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidsnota Welzijn 2014 - 2017 

  

Titel: Peuterspeelzaalwerk 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

-  Door in het addendum beleidskader Welzijn Hof van Twente na raadscommissie 3 juli 2012, 

Bij titel 8.4. “Jeugd” en in de kolom Kadernota 2013 

- De keuze van het College dd. 10 mei 2012: 

-  zijnde “niveau basisvoorziening” 

De volgende wijziging aan te brengen: 

- #niveau Plusvariant” dient te zijn “basisvoorziening” 

en draagt het College van B. & W. op de gevolgen van dit amendement te verwerken in de 

Kadernota 2013 en Begroting 2014 

  

Toelichting: 

De wijziging om de “plusvariant” tot “basisvoorziening” te benoemen, heeft tot gevolg dat er geen 

bezuiniging van € 50.000,--, wordt doorgevoerd m.b.t. het peuterspeelzaalwerk. 

De dekking van het bedrag van € 50.000,-- kan binnen de titel “Jeugd” worden gevonden binnen het 

budget voor het Centrum Jeugd en Gezin ( 8.4.4.), door zowel in synergie als in logistieke vorm 

samenwerking te vinden. 

  

Ondertekening en naam: 

Namens de fracties van PvdA, D:66, SP, 

    
Voor FUÀA, GB, 5P| BPH 

T,Z(j…r cpA, WD, D66 = 15 

Varwor pe 

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

AMENDEMENT 

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidsnota Welzijn 2014 - 2017 

  

Titel: Historische verenigingen en musea 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

- Door in het addendum beleidskader Welzijn Hof van Twente na raadscommissie 3 juli 2012, 

Bij titel 8.2.4. “Historische verenigingen en musea” 

- de keuze van het College dd. 10 mei 2012: 

-  zijnde “niveau basisvoorziening” 

De volgende wijziging aan te brengen: 

-  “niveau Plusvariant” dient te zijn “basisvoorziening” 

en draagt het College van B. & W. op de gevolgen van dit amendement te verwerken in de 

Kadernota 2013 en Begroting 2014. 

  

  

De wijziging om de “plusvariant” tot “basisvoorziening” te benoemen heeft als consequentie, dat 

er op deze post € 5.000,-- minder bezuinigd wordt. 

Gezien leeftijd en activiteiten van m.n. de vrijwilligers in deze organisatie kunnen de betreffende 

kosten worden gedekt uit de Wmo-budget. 

  

  
Ondertekening en naam: 

Namens de fracties van PvdA, D’66, GB, BPH 

  (geanonimiseerd)
  

3ij ekrollen 

  



  

AMENDEMENT 

  

Voorstel nr. 11 

  

Onderwerp: Kadernota 2013 

  

Titel: “Pakket bezuinigingen Kadernota 2013” 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

- Door in het “Pakket bezuinigingen Kadernota 2013, versie 26 juli 2012, onder: 

A: Efficiency 

A1:11: Diverse kosten raad: 

De zinsnede: “ingaande de nieuwe raadsperiode in 2014 een voorgestelde besparing te 

realiseren ten bedrage van structureel € 25.000,--“ 

te vervangen door: 

“beoogde bezuiniging van € 25.000,-- in te laten gaan op 01.01.2013”. 

en draagt het College van B. & W. de gevolgen van dit amendement te verwerken in de 

Kadernota 2013 en Begroting 2013. 

  

Toelichting: 

De mening wordt toegedaan, dat het op dit punt niet fair en solidair is om beslissingen te nemen, 

die gevolgen hebben voor een komende raadsperiode, zonder daar zelf ook de lasten van te 

ondervinden. 

  

  
Ondertekening en naam: < 

Namens de PvdA-fractie 

  
  

e : Puda SP - 6 

T‚aj…í CDA wD, D6G, GB, BPH - 16 

Verwopen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  
AMENDEMENT 

  

Voorstel nr. 11 

  

Onderwerp: Kadernota 2013 

  

Titel: “Pakket bezuinigingen Kadernota 2013” 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

-  Door in het “Pakket bezuinigingen Kadernota 2013, versie 26 juli 2012, onder: 

C: Kerntaken 

C3:5: Verminderen economisch beleid + lokaal milieubeleid: 

Deze tekst geheel te schrappen 

en draagt het College van B. & W. op de gevolgen van dit amendement te verwerken in de 

Kadernota 2013 en Begroting 2014 

  

Toelichting: 

Bezuinigen op het plegen van gemeentelijke inspanningen gericht op economische en 

duurzaamheidontwikkelingen is ongewenst, zeker in een tijd van economische tegenwind. 

  

Ondertekening en naam: 

j P en BPI 

    
  

S : PudA, G6, SP, BPA - g 

l/;zg…(\ : CpA, WwD, D 66 = IS 

Varworgen 

(geanonimiseerd)



AMENDEMENT 

    

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidskader Welzijn 2014-2017 

  

Titel: amendemert$por! MAlgemeen 8.1.1 
  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De tekst in hoofdstuk 8 van het Beleidskader Welzijn te wijzigen als volgt: 

8.1.1 Sport Algemeen 

Plusvariant: tekst weglaten 

  

Toelichting: 

Om de doelstellingen te realiseren van het nieuwe welzijnsbeleid wordt een viertal 

uitvoeringsprogramma's voor de beleidsterreinen Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd ontwikkeld. 

Voor deze uitvoeringsprogramma's zijn als uitgangspunten beschreven de basisvoorziening en 

plusvarianten die worden gehanteerd (hoofdstuk 8) 

Deze uitgangspunten komen niet overeen met hetgeen door de Raad is vastgesteld. 

Voor het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma is het van belang is dat de juiste 

uitgangspunten worden gehanteerd. 

Dit amendement voorziet hierin. 

  

  
Ondertekening en naam: 

Namens de fractie van D'66   
    

oör : Pidla, D66, GB, SP BPH - n 

TQ3…\ ‚ COALWD = 13 

\/U WO/ gen 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Q 
c 

N 

) ' 
AMENDEMENT 8 

(geanonimiseerd)

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidskader Welzijn 2014 -2017 

  

\ 

Titel: Amendement D’GÊ Bibliotheek 8.2.1 nummer 3 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De tekst in hoofdstuk 8 van het Beleidskader Welzijn wordt gewijzigd als volgt: 

8.2.1 Informatievoorziening en media 

Teksten basisvoorziening en plusvariant worden geschrapt. 

De nieuwe tekst luidt: 

“Basisvoorziening: 

Bibliotheek: 

Vestigingen in Goor en Delden (in afgeslankte vorm) 

Met servicepunten zoals geformuleerd door de bibliotheek in de overige kernen” 

  

  

Toelichting: 

Om de doelstellingen te realiseren van het nieuwe welzijnsbeleid is viertal uitvoeringsprogramma’s 

voor de beleidsterreinen Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd ontwikkeld. 

Voor deze uitvoeringsprogramma's zijn als uitgangspunten de basisvoorziening en plusvarianten 

beschreven die worden gehanteerd (hoofdstuk 8). 

Deze uitgangspunten komen niet overeen met hetgeen door de Raad is vastgesteld 

Voor het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma van belang is dat de juiste uitgangspunten 

als basis worden gehanteerd. 

Dit amendement voorziet hierin. 

  

Ondertekening en naam: 

Namens de fractie van D’66:     
  

Dh(ju HC>U\MZv\ 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

AMENDEMENT @J - 
(geanonimiseerd)

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidskader Welzijn 2014 - 2017 

  

  Titel: amendement D’66 inzake muziek en cultuureduc: 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De tekst in hoofdstuk 8 van het Beleidskader Welzijn te wijzigen als volgt: 

8.2.2 Muziek- en cultuureducatie. 

Teksten basisvoorziening en plusvariant schrappen 

Basisvoorziening: 

Tekst 1e zin “Deelnemen aan. akkoord. 

Zin: “Muziek brengt sjeu in de samenleving” schrappen. 

Verder dient de tekst voor de basisvoorziening gebaseerd te zijn op de zienswijze van de 

muziekschool voor de Muziekschool light (incl. dans en koren) 

  

  

Toelichting: 

Om de doelstellingen te realiseren van het nieuwe welzijnsbeleid moet een viertal 

uitvoeringsprogramma’s voor de beleidsterreinen Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd ontwikkeld 

worden. 

Voor deze uitvoeringsprogramma'’s worden als uitgangspunten de beschreven basisvoorziening en 

plusvarianten gehanteerd (hoofdstuk 8). 

Deze uitgangspunten niet overeenkomen met hetgeen door de Raad is vastgesteld. 

Voor het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma is het van belang dat de juiste 

uitgangspunten als basis worden gehanteerd. 

Dit amendement voorziet hierin. 

  

Ondertekening en naam: 

Namens de fractie van D’66   
  

Vóor : Poda, D66, G8, SP, BPH = U 

/lljc>\' CDA, VVD = 13 

\/12‚( Wol (LZV\ 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



( e ) AMENDEMENT ( \0: 

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidskader Welzijn 2014 - 2017 

  

Titel: amendement D’66 inzake theaterwerk 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De tekst in hoofdstuk 8 van het Beleidskader Welzijn te wijzigen als volgt: 

8.2.3 Theaterwerk 

Tekst basisvoorziening schrappen 

Tekst plusvariant opnemen als basisvoorziening 

  

Toelichting: 

Om de doelstellingen te realiseren van het nieuwe welzijnsbeleid moet een viertal 

uitvoeringsprogramma's voor de beleidsterreinen Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd ontwikkeld 

worden. 

Voor deze uitvoeringsprogramma'’s worden als uitgangspunten de beschreven basisvoorziening en 

plusvarianten gehanteerd (hoofdstuk 8). 

Deze uitgangspunten niet overeenkomen met hetgeen door de Raad is vastgesteld. 

Voor het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma is het van belang dat de juiste 

uitgangspunten als basis worden gehanteerd. 

Dit amendement voorziet hierin omdat dit het uitgangspunt is zoals de Raad heeft aangegeven. 

Dat moet de basis zijn voor de verdere uitwerking. 
  

  
Ondertekening en naam: 

M“ K —P) 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)   
  

oor: Puda, D66, GB, 5P, BPH-= U 

ÎQÎ…. CDA, WD- 13 

Vorworgen 

(geanonimiseerd)



  

AMENDEMENT ® 

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidskader Welzijn 2014 - 2017 

  

Titel: amendement D'66 inzakg zorg ) 
e} 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De tekst in hoofdstuk 8 van het Beleidskader Welzijn te wij 

  

  

igen als volgt: 

8.3.1 

Teksten basisvoorziening en plusvoorziening schrappen 

  

Toelichting: 

De opgenomen teksten geven een teveel versnipperd beeld van de zorg. Juist hier gaat het erom 

dat echte hervormingen worden doorgevoerd. Door anders te organiseren, meer samen te werken 

liggen hier juist kansen. In de praktijk wordt er al wel gekeken naar deze zaken bijv. bij de Kanteling 

en de Woonservicegebieden. 

Financiën: 

M.b.t. de bezuinigingen op de onderdeel: prestatiecontracten SWO/Carint/Skala wordt de 

bezuiniging vooral afgewenteld naar SWO, terwijl deze organisatie juist een belangrijke rol kan 

spelen bij de doelstellingen maatschappelijke participatie, vergroten zelfredzaamheid en versterken 

van de kracht van de samenleving. 

Hier is meer samenwerking gewenst, ook op het gebied van huisvesting, met bijv. steunpunt 

vrijwilligers, steunpunt Informele Zorg, Zorgloket, MEE, maatschappelijk werk, 

Mantelzorgondersteuning, etc. 

  

    Ondertekening en naam: 

n D'66   
  

\\JV\39/E’ÍD[/J)—E»V\ 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



AMENDEMENT 

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidskader welzijn 2014 - 2017 

  

Titel: Basisvoorziening zwembaden 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 012 

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De tekst op blz. 18, onder 8.1.2. “Zwembaden ‚ Basisvoorziening” de tweede zin te schrappen en te 

vervangen door: 

“Deze activiteiten worden georganiseerd ( vanaf 2014) in het nieuwe/gerenoveerde binnen- en 

buitenbad van zwembad de Vijf Heuvels in Markelo en in het buitenbad De Mors in Delden. 

  

Toelichting: 

In december 2010 heeft de gemeenteraad van hof van Twente een belangrijk besluit genomen over 

de toekomst van de zwembaden in Hof van Twente. 

Toen is de basisvoorziening voor de zwembaden in Hof van Twente vastgelegd en dat raadsbesluit 

dient gerespecteerd en te worden. Het open houden van het buitenbad in Delden was een 

belangrijke onderbouwing voor de keuze van de realisering van een nieuw binnenbad in Markelo 

  

  
Ondertekening en naam: 

Namens de fracti eente Belangen en D’66:   
  

  

U : Duda, D66, GB SP, BPH — 1 

Tegen : CDA, WD = 13 

\/QJ\‚«)Ò(?IÒI\ 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



AMENDEMENT 

  

Voorstel nr. 10 

  

Onderwerp: Beleidskader Welzijn 2014 - 2017 

  

Titel: Basisvoorzieningen welzijn 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 10 juli 2012 

  

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In het beleidskader te volstaan met het duidelijk aangeven van de kaders . De termen 

basisvoorziening en plusvoorziening komen dan te vervallen. 

  

Toelichting: 

Door te volstaan met het aangeven van kaders zal het college elke aanpassing daarin aan de 

gemeenteraad moeten voorleggen. 

De kaders worden hierdoor voor zowel de raad als de welzijnsinstellingen en de gebruikers 

duidelijk en de procedure bij veranderingen evenzeer. 

Voorts blijft de invloed van de raad op een belangrijk beleidskader als Welzijn optimaal 

gewaarborgd. 

  

Ondertekening en naam: 

Namens de fractie van Gemeente Belangen; D (;(‚   
  

_ (geanonimiseerd)

3vx 3@Hol»…… 

(geanonimiseerd)



woe D 

  

Voorstelnr.: 11 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op: 10 juli 2012 

  

Onderwerp: Kadernota 2013 

  

Titel: Prestatiecontracten SWO / Scala / Carint: 

  

De raad, 

Gehoord de beraadslagingen, 

Overwegende, dat: 

- _ het College van B & W, in het kader van de herijking van het welzijnsbeleid en de nieuwe taken 

op het gebied van de Wmo, Jeugdbeleid ed. van mening is dat door het afsluiten van nieuwe 

prestatiecontracten met de genoemde instellingen kosten kunnen worden bespaard: 

van oordeel is, dat: 

- _ het hier instellingen betreft, die preventief werkzaam zijn om de zorgvraag zo lang mogelijk uit 

te stellen om daarmee de daadwerkelijke zorgkosten te verminderen; 

van mening is, dat: 

- er gewerkt moet worden aan een groeimodel om te komen tot één brede welzijnsinstelling in 

Hof van Twente; 

-  bij dit proces ook Stichting Informele Zorg Twente betrokken dient te worden; 

- _ dit in de toekomst kostenbesparingen in wel en zorg zal opleveren; 

- de gemeente de regierol op zich moet nemen; 

- de instellingen domein overstijgend moeten samenwerken; 

- _ ook andere instellingen op het gebied van zorg en welzijn op termijn hierbij betrokken moeten 

worden; 

  

  

dringt er bij het College van B & W op aan: 

- _ in overleg te gaan met genoemde instellingen; 

- de gemeente de regiefunctie op zich neemt; 

- de betreffende instellingen opdracht te geven om te komen tot het opzetten van één brede 

welzijnsinstelling Hof van Twente, 

- daarvoor de betreffende instellingen tijd en ruimte te gunnen, 

_ dt iu bet beleidslkede Wel 2jn e verwerken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Ondertekening en naam: 

Namens de fracties van PvdA, GB, D'66, SP 

  

(geanonimiseerd)    
  

  

M at o.\L]avwzvuz stemmou …vyywu/mw\‚ 

(geanonimiseerd)



  MOTIE 

  

Voorstel nr.: 11 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op: 10 juli 2012 

  

Onderwerp: Kadernota 2013 

  

Titel: Erfgoedcommissie 

  

De raad, 

Gehoord de beraadslagingen, 

Overwegende, dat: 

- door besluit van de raad van de gemeente Hof van Twente dd. 14 december 2010, is ingesteld 

de Erfgoedcommissie; 

van oordeel is, dat: 

- er voor de adviseringswerkzaamheden van de commissie en de toekenning van 

onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten een budget noodzakelijk i 

van mening is, dat: 

-  voor de uitvoering van genoemde activiteiten een extra budget beschikbaar dient te worden 

gesteld ad. € 35.000,--. 

  

  

dringt er bij het College van B & W op aan: 

- _ ten behoeve van de werkzaamheden en andere activiteiten van de Erfgoedcommissie dit budget 

ter beschikking te stellen door opname in de Programmabegroting 2013 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Ondertekening en naam: 

Namens de fracties van PvdA, D’66, 

    
    (geanonimiseerd)

De welie 1 mja@ro…»m 



  

(\_MOTË @ 

  

Voorstel nr.: 10 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op: 10 juli 2012 

  

Onderwerp: Projectmatige aanpak welzijnsinstellingen Hof van Twente 

  

De raad, 

Gehoord de beraadslagingen, 

Overwegende, 

- dat de bezui gstaakstellingen die opgelegd worden aan de ( grotere) welzijnsinstellingen in 

Hof van Twente vragen om een andere aanpak dan tot nu is gehanteerd. Dit ondanks het feit dat 

mogelijkheden m.b.t. vermindering van activiteiten en efficiency-maatregelen door de betref- 

fende instellingen in hun zienswijzen zijn aangegeven. Het is nu tijd voor echte hervormingen. 

Er moet breder worden gekeken naar dwarsverbanden, naar samenwerking en management- 

structuren. Dit geldt zowel voor de instellingen onderling als voor de samenwerking met andere 

instellingen/verenigingen en met vergelijkbare theaters en muziekscholen in omliggende ge- 

meenten. Dit vraagt om een projectmatige aanpak waarvoor de inzet van een externe adviseur 

c.q. adviesbureau wenselijk wordt geacht. 

- Dat het streven naar een samenleving waarin mensen optimale kansen krijgen om zich te ont- 

wikkelen en ontplooien, waarbij burgers zich op een waardevolle manier met elkaar verbinden 

in Hof van Twente uitgangspunt blijft. Het versterken van de kracht van de samenleving is en 

blijft een belangrijke doelstelling van ons welzijnsbeleid. 

- Dat als voorbeeld kan dienen de zienswijze van de muziekschool, waarin zij met de Muziek- 

school Light op creatieve wijze invulling geven aan bezuinigingen en een andere manier van 

werken en samenwerken, waardoor muziekonderwijs onderdeel wordt van cultuureducatie. 

Hierdoor krijgt het plan een meerwaarde voor zowel de muziekschool, als voor de basisscholen 

en de muziekverenigingen. 

- Dat bij het opstellen van het plan minimaal de volgende instellingen betrokken moeten worden: 

Bibliotheek, Kunstuitleen, Reggehof, Muziekschool, VVV, Laarschool, Bedrijfsrestaurant, ge 

bruik gemeentehuis, etc.). 

  

  

  

verzoekt het college 

1. in het verlengde van bijv. Masterplan Centrum Goor, een externe onafhankelijke adviseur / ad- 

viesbureau aan te trekken om verdergaande samenwerkingsmogelijkheden van bovengenoem- 

de instellingen te inventariseren en om te komen met concrete voorstellen tot uitvoering van 

een (project)plan m.b.t. de te schetsen toekomst van genoemde welzijnsinstellingen in Hof van 

Twente; 

2. om de eerste bevindingen uit de inventarisatie te presenteren bij de behandeling van Program- 

mabegroting 2013 in de raad van 6 november 2012; 

3. Spreekt uit hiervoor een bedrag van éénmalig maximaal € 50.000,-- beschikbaar te stellen ten 

laste van de Reserve bovenwijkse voorzieningen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Ondertekening en naam: 

Namens de fractie van D66 

  

De n…>h9 u wvx()v\/\ow 

  (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



3. MOTIE @ 

FORMAT 

  

Voorstel nr.: niet geagendeerd onderwerp 

  

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op: 10 juli 2012 

  

Onderwerp: aanplant eiken Braak West 

  

De raad, 

Gehoord de beraadslagingen, 

- _ Op de braak-west worden eiken geplant in een woonwijk 

_ Het gevaar van het plaatsen van eiken is de komst van de eikenprocessierups die bij de mens 

hinderlijke brandend, jeukende plekken geeft. 

- _ In het belang van de volksgezondheid voor de burgers is het plaatsen van eiken in een 

woonomgeving niet wenselijk 

.  Het college niet bewust een risico moet nemen met het planten van eiken in een woonomgeving 

_ Naast de risico’s voor de volksgezondheid, brengt het bestrijden van de eikenprocessierups 

kosten met zich mee 

  

-  Verzoekt de wethouder de aanplant van nieuwe eiken op de Braak- west te vervangen door een 

andere boomsoort 

en gaat over tot de orde van de dag. 

    Ondertekening en naat   
  

sP 

De moke T$ agngehoudgn 

J 

Bron: 

Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt 

uitgesproken. 

Wijze van indienen motie: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de 

voorzitter worden ingediend (artikel 35 Reglement van orde van de raad). 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De raad bijeen op dinsdag 10 juli 2012 

Motie van Treurnis, ingegeven vanuit ons ongenoegen over het functioneren van de heer 

ing. drs. J. Sijbom gisteravond 9 juli 

Wij constateren dat: 

1. De Raad in haar vergadering van 8 mei 2012 de bestemmingsplanwijziging 

Blekstraat te Goor heeft vastgesteld, waarbij een meerderheid van de Raad de 

voorwaarde heeft gesteld dat de heer Sijbom een overleg zou organiseren met 

de omwonenden, de archtect en Viverion, 

2. de heer Sijbom in deze Raadsvergadering heeft toegezegd de omwonenden 

uit te nodigen met Viverion en de architect zodat zij in de gelegenheid zouden 

worden gesteld om hun ideeën te bespreken en de reactie van de architect 

hierop te horen. 

3. de wethouder hier geen gehoor aan heeft gegeven daar de er geen architect 

aanwezig was bij de betreffende bijeenkomst op 9 julí 

4. dat in het overleg een reeds aangepaste tekening werd voorgelegd waarbij de 

omwonenden geen inbreng hadden gehad met als gevolg…??dat de 

aangepaste tekening nog niet aan de omwonenden bekend was gemaakt en 

dit heeft tot gevolg dat zij achter lopen in de informatie en zich niet hebben 

kunnen voorbereiden op deze avond. 

5. dat op communicatief niveau het ondoenlijk is om de wethouder mee te geven 

wat de bedoeling van de raad is geweest; en hiermee het vertrouwen van de 

raad is geschaad? 

6. de punten 2, 3 en 4 een raadslid een groot gevoel van machteloosheid 

geven. Ondanks de enorme betrokkenheid van de raadsleden gezien de tijd 

.en moeite die zij hier, bijna allemaal, insteken, de wethouder raadsleden maar 

vooral burgers, keer op keer buiten spel zet. Dat hij de regels toepast en op 

zich niets “fout” heeft gedaan maar de discrepantie tussen de bedoelingen van 

de raad en de uitvoering van de wethouder is niet in woorden te vatten 

wij verzoeken het college een communicatieadviseur aan te stellen om onderzoek te doen 

naar de manier waarop er door de wethouder en de verantwoordelijke afdelingen, naar de 

burgers gecommuniceerd wordt en om de adviezen toe te passen in de omgang met burgers 

(<p) 

  

  

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

an L)er\ou am 


