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Algemene beschouwingen 2021 e.v. 

 

Inleiding 

Lokaal Hellendoorn is van mening dat de begroting niet toekomstbestendig is, en het 

opnieuw verhogen van de belastingen voor inwoners met 7,5% onverantwoord is. De lasten 

voor onze inwoners zijn al hoog en inwoners en ondernemers lopen in deze tijd extra corona 

gerelateerde risico’s. Er zijn risico’s op faillissementen en onzekerheid over het verliezen van 

werk en baan. Ook waarschuwt TNO recent voor energiearmoede voor een grote groep 

huishoudens als gevolg van klimaatplannen. 

Om ons gemeentelijk huishoudboekje toekomstbestendig te maken en niet opnieuw onze 

inwoners te confronteren met een hoge lastenverhoging is het volgens Lokaal Hellendoorn 

noodzakelijk dat er structureel (andere) keuzes gemaakt worden.  

Er dienen keuzes gemaakt te worden die ertoe leiden dat er een duurzame begroting ligt 

voor meerdere jaren, zodat de gemeente niet (elk jaar) een beroep hoeft te doen op 

inwoners en het Rijk. Het beperken tot de gemeentelijke kerntaken en basisvoorzieningen 

én een kleinere overheid (met minder overhead) zal financiële ruimte opleveren voor een 

toekomstbestendig huishoudboekje en een sterk en onafhankelijk Hellendoorn.  

Ieder huishouden in onze gemeente maakt elke dag plannen om een boterham te hebben en 

te houden, de vaste lasten te kunnen blijven betalen, een spaarpotje te hebben om 

onvoorziene risico’s op te kunnen opvangen en te sparen voor wensen in de toekomst. Ook 

onze ondernemers en verenigingen maken deze afwegingen. De gemeente verwacht 

(terecht) dat zij hun eigen broek ophouden. Zij mogen dan ook verwachten dat de gemeente 

op dezelfde wijze haar verantwoordelijkheid neemt en de rekening van tekorten en risico’s 

voor de toekomst niet opnieuw neerlegt bij de inwoners en Rijksoverheid. 

Wij vragen het college aanbestedingen van producten en diensten zo lokaal mogelijk te 

organiseren. Ook vragen we het college de samenwerking met en in Regio Twente te 

beperken tot nuttige en noodzakelijke zaken en erop toe te zien dat de raad hierover meer 

zeggenschap krijgt. Het voorstel van het college om beleidsvelden meer te verbinden heeft 

onze waardering. Dit kan producten en diensten verbeteren en kostenbesparend werken.  

Alhoewel het college geen grootse nieuwe plannen in de begroting meeneemt is er in de 

bijlage toch sprake van plannen in voorbereiding die (nu nog) niet gehonoreerd worden. De 

voorbereiding van deze plannen wekken verwachtingen en kosten geld. Wij zijn van mening 

dat dit voorkomen moet worden. De financiële positie van de gemeente is ronduit slecht en 

de belastingen voor onze inwoners onverantwoord hoog. Er moeten eerst structurele  
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(andere) keuzes gemaakt worden, wil er ruimte komen voor andere nieuwe plannen. 

Volgens lokaal Hellendoorn kunnen we niet op de oude voet doorgaan. 

Lokaal Hellendoorn is van mening dat het huidige beleid niet aansluit bij de identiteit van de 

gemeente Hellendoorn. Het streven is hoog, hoger, hoogst, terwijl onze volksaard is ’Doe 

maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!’. De hoogste belastingen voor inwoners van onze 

gemeente in Overijssel, hoge schulden, hoogbouw in het centrum van Nijverdal; 26 meter 

hoog, plannen voor windmolens van 235 meter tiphoogte. Een ambitie die niet past in onze 

cultuur van met ’Beide benen op de grond’. De investeringen in het centrum van Nijverdal 

en in de wijken en andere kernen dienen in balans te zijn, ook als het gaat om onderhoud 

van wegen en bermen en openbare verlichting. Betaalbare woningbouw voor starters 

verdient prioriteit gemeente breed en we verwachten dat het college de raad zo spoedig 

mogelijk plannen voorlegt in deze. Lokale plannen in het kader van de energietransitie 

dienen haalbaar en betaalbaar te zijn en te worden gedragen door inwoners en bedrijven. 

Meer steun voor het energiezuinig en toekomstbestendig maken van woningen is 

noodzakelijk. Lokaal Hellendoorn maakt zich zorgen over de tweedeling, die wordt 

veroorzaakt door het delegeren van de energietransitie naar de werkgroepen in dorpen en 

wijken. Het ondermijnt het Noaberschap, zoals wij die al decennia mét elkaar kennen. Wij 

zijn van mening dat het college duidelijke voorwaarden en kaders moet stellen en de 

energiewerkgroepen beter moet faciliteren en ondersteunen en respecteren in de keuzes 

die ze maken. Het daadwerkelijk handen en voeten geven aan de jaren terug vastgestelde 

participatienota is noodzakelijk. Regelmatig zien we dat de vastgestelde participatieladder 

geen onderdeel is van voorbereiding van het beleid, en kaders en voorwaarden niet 

meegegeven worden of onduidelijk zijn. 

 

Een sterk en onafhankelijke Hellendoorn, nu en in de toekomst 

De gemeente Hellendoorn ligt midden in de provincie en werkt samen met verschillende 

partijen. Samenwerking is echter geen doel op zich. Lokaal Hellendoorn vindt dat 

samenwerking ook meerwaarde moet hebben voor onze inwoners en bedrijven. Wanneer 

deze meerwaarde onvoldoende blijkt, dan ligt het wat Lokaal Hellendoorn voor de hand dat 

de gemeente Hellendoorn zelf de regie neemt over de besluitvorming, uitvoering en de 

daarmee gepaard gaande kosten. 

 

Leefbaarheid wijken dorpen versterken 

Ambtenaren zijn in dienst van de Hellendoornse gemeenschap: meer uit het gemeentehuis, 

meer naar onze inwoners. Hiervoor zouden we als Lokaal Hellendoorn willen starten met 

een pilot gebiedsgericht werken, waarbij gewerkt wordt vanuit het dorp of de wijk en 

dwarsverbanden worden gelegd tussen het fysieke- en sociale domein. Het voorstel volgt. 

• De gemeente werkt op dit moment met dorpswethouders, waarbij ieder lid van 

het college een (aantal) dorp(en) heeft geadopteerd. Hoe wordt dit ervaren? 
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Veiligheid 

Inwoners van onze dorpen en wijken zijn in zijn algemeenheid tevreden over de 

leefbaarheid. Veel mensen op een relatief beperkt oppervlak, zeker nu wanneer men meer 

thuis is, brengt overlast met zich mee. Men ervaart overlast, maar ook daadwerkelijke 

overlast. Met name de overlast van drugs wordt genoemd als grote zorg. De handel en het 

gebruik van drugs brengt ook een gevoel van onveiligheid met zich mee. Lokaal Hellendoorn 

vindt dat deze zorg serieus genomen moet worden. Er moet handelend en handhavend 

worden opgetreden. Eerder dit jaar heeft de burgemeester haar tanden laten zien door 

panden te sluiten. Lokaal Hellendoorn is tevreden met het handhavend optreden, maar ziet 

graag dat er een structurele aanpak is van de overlast in de wijken en dorpen van de 

gemeente Hellendoorn. 

 

Kerkenvisie 

De kerkgebouwen in onze gemeente zijn veelal bepalend voor de aanblik van onze dorpen 
en vormen vaak een middelpunt in onze gemeenschap. Veel kerken worden vandaag de dag 
minder druk bezocht, wat zorgt voor minder geld voor onderhoud en overige vaste lasten. 
Als Lokaal Hellendoorn vinden we het belangrijk om na te denken over de toekomst van 
deze gebouwen. Hiervoor is ook in de gemeente Hellendoorn een aantal jaren terug een 
kerkenvisie opgesteld.  

• Graag horen wij van het college wat de huidige stand van zaken is m.b.t. deze 
kerkenvisie, is deze nog steeds actueel? 

. 
Hondenbelasting 

Zoals u in de begroting aangeeft is bij de behandeling van de nota lokale heffingen 2019 

aangegeven dat binnen acht jaar de hondenbelasting wordt afgeschaft. Een duidelijke 

toezegging. Gelet op de huidige financiële zware tijden ziet u hiervoor in 2021 nog geen 

kans. Door de afschaffing van de hondentoiletten is er bij veel inwoners een duidelijke 

zichtbare omslag gekomen. Dit resulteert in het zelf opruimen van de hondenpoep door 

middel van hondenpoepzakjes. Sommige mensen zullen buiten de pas blijven lopen, maar 

we zien de verandering in de samenleving.  

• Wij moeten met elkaar oppassen dat de hondenbelasting door de omslag in de 

samenleving, in de ogen van onze inwoners niet vertaald wordt als een verkapte 

belasting voor andere zaken. Wij roepen u als college op om bij de volgende 

begroting 2022 de hondenbelasting af te schaffen. Graag horen wij uw standpunt 

in deze (motie zal voorbereid worden). 
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Noord-Zuid verbinding 

De voorbereiding voor de realisatie van de Noord-Zuid verbinding bij de kernen van 

Hellendoorn en Hulsen zullen worden voortgezet. De aanleg is nu gepland in 2022-2023. Hier 

kan de verkeersonveilige rotonde aan de Baron van Sternbachlaan/Helmkruidlaan gekoppeld 

worden. Op onze vraagstelling over de grondaankoop konden wij lezen dat er nog meerdere 

onderhandelingen lopen.  

• Wij gaan ervan uit dat 2022-2023 een keiharde afspraak is. Er aangevangen wordt 

met uitvoering van deze projecten. Zaken niet, zoals eerder, worden 

doorgeschoven in tijd. Wij verwachten een duidelijk antwoord van u tijdens de 

begrotingsbehandeling.  

 

Herinrichting en groenonderhoud 

De uitvoering van de herinrichting heeft plaats gevonden van het openbaar groen en het 

wandelpad langs de Oranjestraat in Nijverdal. Hierbij is een klein gedeelte van de verdwenen 

spoorlijn teruggeplaatst. De afspraak en toezegging door het voormalige college was om hier 

in samenspraak met de historische vereniging een bord te plaatsen met daarop vermeld de 

geschiedenis van de verdwenen spoorlijn. In deze raadsperiode nogmaals in herinnering 

geroepen. Helaas is dit tot op heden niet gerealiseerd. 

• Dit project is niet afgewerkt volgens afspraak. Graag uw reactie. Wij zullen 

eventueel als geheugensteun met een motie komen.  

Wij verzoeken het college om de raad zo spoedig mogelijk een plan voor te leggen voor 

aanleg en onderhoud van groen en daarbij een goede balans te laten zien tussen het 

centrum van Nijverdal en de wijken en dorpen. Wij missen deze balans en het meenemen 

van kosten voor onderhoud bij uitbreiding van groen. 

• College, graag uw reactie hierop. 

 

Onderhoud bermen, boomwortels 

Bij ons kwamen signalen binnen dat bermonderhoud, in combinatie met het terugdringen 

van de straatverlichting, in het buitengebied, en langs onze fietsverbindingen, voor 

ongewenste situaties zorgen. Die als onveilig worden ervaren. Navraag binnen ons ambtelijk 

apparaat leert ons dat dit een hoge prioriteit heeft. Met daarbij directe aanpak, mochten 

zich ongewenste situaties voordoen, of meldingen komen. Dit beleid kunnen wij 

onderstrepen. Daarbij werd ons wel aangegeven dat boomwortels gemeente breed voor een 

groot probleem zorgen en daardoor een enorme kostenpost zijn. Straten, fietspaden en 

wandelpaden worden opgedrukt en wortels groeien door in ons rioolstelsel. Het lijkt ons 

verstandig om dit eens goed onder de loep te nemen. 
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• Liggen hier mogelijkheden door eventueel andere werkwijzen, om dit probleem 

terug te dringen en kosten te besparen. Graag horen wij uw mening.     

 

Oversteek N35 bij Haarle 

Naar het zich nu laat aanzien duurt het nog zeker 15 jaar voordat de N35 bij Haarle 

aangepakt gaat worden. De verkeersintensiteit loopt volgens de prognoses alleen maar 

verder op met als direct gevolg ook de onveiligheid. 

• Hoe denkt u de oversteekbaarheid tot die tijd op een veilige manier te 

waarborgen voor zowel fietser, voetganger als automobilist op met name de 

kruising met de Stationsweg? 

Speciale aandacht vragen we voor de onveiligheid op de Stationsweg in Haarle. Er maakt 

veel vrachtverkeer gebruik van de Stationsweg en veel weggebruikers overschrijden de 

maximumsnelheid op deze weg. Wij vragen het college het straatbeeld (voor een deel 

30km/zone) aan te passen waarbij ontmoedigd wordt om hard te rijden en het voor 

vrachtverkeer minder interessant wordt om voor de Stationsweg en het dorp Haarle te 

kiezen. 

• Graag uw reactie op ons voorstel. 

 

Woningbouw 

Na jaren van stilstand lijkt er nu eindelijk beweging te komen in de woningbouw-

mogelijkheden voor de kleine kernen, tevens zijn nu de mogelijkheden voor tiny houses in 

beeld. 

Alleen moeten de inwoners van de kernen zelf aantonen dat er behoefte is, en uitzoeken 

waar dit eventueel mogelijk is. De gemeente is hierin steeds volgend waar ze in onze optiek 

leidend zou moeten zijn. Ze zou zelf grond en plekken beschikbaar moeten hebben om in de 

continu-vraag te kunnen voorzien door gronden te verwerven. Continu bouwen is voor de 

leefbaarheid en het verenigingsleven van cruciaal belang. Gronduitgifte door de gemeente 

kan er tevens voor zorgen dat prijzen voor starters door bijvoorbeeld in coöperatie te 

bouwen, betaalbaar zijn. Voor Haarle is inmiddels het voorkeursrecht op gronden voor 

woningbouw gelegd. 

• Hoever bent u met het verwerven van gronden in Haarle waar voorkeursrecht op 

ligt? 

In tegenstelling tot de kleine kernen wordt in centrum projectontwikkelaars geen strobreed 

in de weg gelegd. Willen ze hoger bouwen om projecten winstgevender te maken dan wordt 

dat toch even mogelijk gemaakt middels een door de gemeente opgestelde en vastgelegde 

visie. Tevens wordt de toch altijd lastige participatie even de nek omgedraaid, omdat de 

mogelijke hoogte inmiddels is aangegeven, hoe kun je daar als raad nog nee tegen zeggen? 
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Ook worden er geen eisen gesteld aan de diversiteit van bewoners. Het centrum is niet voor 

iedereen want met sociale woningbouw hoeven de ontwikkelaars geen rekening te houden. 

De gemeente heeft er blijkbaar geen problemen mee dat het centrum, voor wat betreft 

woningbouw, enkel beschikbaar is voor de goed verdienende, veelal oudere bewoners, 

waarbij het lang niet vaststaat dat de appartementen iets toevoegt aan de woningbehoefte 

in onze gemeente. Blijkbaar telt het in onze gemeente mee waar je iets wilt, hoe dichter bij 

het gemeentehuis, hoe meer er kan. 

• Waarom zet het college volop in op projectontwikkeling, en loopt het in de kleine 

kernen achter de feiten aan, terwijl juist híer de noodzaak volop aangetoond is. 

• Kunt u aangeven waarom het vanuit woningbehoefte noodzakelijk is hoger te 

bouwen in het centrum van Nijverdal? 

De Omgevingswet en omgevingsvisie bieden kansen de gemeentelijke doelen te verbinden 

aan die van anderen, zoals bedrijven, provincie en de twee waterschappen. Als gezamenlijk 

verantwoordelijken kan gewerkt worden aan het klimaat, energie en leefbaarheid. De 

synergie die daardoor ontstaat kan betere planvorming opleveren en kosten besparen o.a. 

door cofinanciering. Het gemeentelijk waterplan heeft bijvoorbeeld vele raakvlakken qua 

doelen met de watervisie van de waterschappen. Ook kan in gezamenlijkheid met de 

omgeving gekeken worden naar de participatieopgave.  

• Het college geeft aan al in de geest van de Omgevingswet te werken. Kunt u dit 

concreter maken? 

• Zijn er op bestuurlijk niveau gesprekken met de waterschappen en provincie om 

aan de gezamenlijke (water) doelen te werken? 

 

Landbouw 

In onze gemeente komen agrariërs en andere gebruikers van het buitengebied elkaar steeds 

meer tegen. Agrarische bedrijven houden op te bestaan, met name het gebrek aan 

opvolging zorgt ervoor dat het aantal agrarische bedrijven kleiner wordt. Om saneren van 

stoppende bedrijven mogelijk te maken is de regeling rood voor rood in het leven geroepen, 

wat op zich prima is. Soms komen er echter voorstellen voor toepassing van de regeling, 

waarbij wij onze bedenkingen hebben en de ruimtelijke kwaliteit niet verbeterd maar 

verslechterd. Wij pleiten ervoor om het evenwicht tussen natuur, bebouwing en landbouw 

nauwlettend te bewaken, ook om de waarde van het landschap voor de toeristische sector, 

maar ook de door inwoners zeer gewaardeerde beleving van het buitengebied in stand te 

houden. 

 

Zorg en welzijn  

Waardering willen we uitspreken voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente. 

Wij mogen ons als gemeente rijk rekenen met een groot potentieel aan actieve vrijwilligers 

en mantelzorgers. Zij zijn het cement in onze samenleving en daar zijn we trots op! Maar ook 
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zij zullen op allerlei manieren getroffen worden door de gevolgen van maatregelen in relatie 

tot corona. Ons vrijwilligersbouwwerk moeten we in de benen houden aangezien zij een 

essentiële rol spelen in het kader van preventie en professionele kostenbesparing. 

De bezuinigingen in het sociaal domein waartoe besloten is, zijn nog niet allemaal 

geeffectueerd. Wij wachten met zorg de resultaten af van de effecten voor de individuele 

zorgvrager en mantelzorger. Wij zullen blijven pleiten voor een goede zorg voor mensen die 

het echt nodig hebben. De financiën die we van het Rijk krijgen voor WMO-taken en 

jeugdzorg willen we ook 1 op 1 besteden aan deze taken. Overbodige regelgeving en 

ambtelijke drukte moet worden voorkomen. Ook nog meer bezuinigingen op de 

allerarmsten moet worden voorkomen. 

Iedereen is het erover eens dat voorkomen beter is dan genezen en dat preventie tevens 

kosten kan besparen. Zie ook de goede resultaten van het inzetten van de POH-er in kader 

van de jeugdzorg. Het college geeft aan in de begroting, ook in het kader van het sociaal 

domein, meer integraal te willen gaan werken. Dat vinden we een goede zaak! Lokaal 

Hellendoorn is van mening dat er sterker ingezet kan worden op het werken op buurt, wijk 

en dorpsniveau. De samenhang en verbindingen die daardoor tot stand gebracht worden, 

zullen in het kader van preventie en kostenbesparing resultaat op leveren. Buurgemeente 

Raalte heeft hiervoor de Kracht (Kr8) van Raalte. 

• Wil het college ’buurten’ in Raalte en/of met andere gemeenten over de 

ervaringen met meer wijk- en dorpsgericht werken en de raad hierover te 

informeren? 

De forse bezuinigingen op het sociaal domein zullen impact hebben op zorgvragers, 

mantelzorgers en organisaties die zorg en hulp verlenen. Van belang is goed te onderzoeken 

en te monitoren wat de concrete uitwerking van maatregelen in de praktijk zijn en 

onwenselijke effecten te voorkomen door tijdig bij te sturen.  

De respons op het uitgevoerde cliënt-ervaringsonderzoek in 2019 (voor invoering grote 

maatregelen om te bezuinigingen) is mager, 20%. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek 

blijkt dat het beroep op naasten (mantelzorgers) gestegen is van 52% naar 71%. Dat is in lijn 

met de inzet en wens van gemeentelijk beleid. Wel is Lokaal Hellendoorn bezorgd over 

overbelasting van mantelzorgers en vragen het college dit aspect nadrukkelijk mee te nemen 

in tevredenheidsonderzoeken. Ook de ondersteuning en opvang van mensen met dementie 

en hun naasten zou specifiek onderwerp van onderzoek kunnen zijn, evenals het ‘meten’ van 

de mate van eenzaamheid onderdeel zou kunnen uitmaken van het onderzoek. 

Eenzaamheid krijgt juist in deze coronatijd meer vat op mensen en moet ook bij de 

gemeentelijke overheid voldoende in beeld zijn. Ook blijkt uit dit onderzoek dat 16 % van de 

mensen niet weet waar ze moeten zijn met hun hulpvraag en dat weinig en minder mensen 

gebruik maken van voorliggende voorzieningen of een individuele vrijwilliger of particuliere 

schoonmaker. Allemaal zaken die we als gemeente juist niet willen in het kader van 

preventie en kostenbesparing. Goed dat het college van plan is in de toekomst vaker en 
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dichter op de ervaring per persoon de cliënt-tevredenheid gaat onderzoeken. Als Lokaal 

Hellendoorn willen we de vinger aan de pols houden. 

• Lokaal Hellendoorn verzoekt het college in het voorjaar van 2021 met een eerste 

tussenstand te komen van de resultaten van deze onderzoeken (evt. motie). 

Daarnaast blijft het essentieel de Rijksoverheid dringend te blijven verzoeken gemeenten te 

financieren voor de vele zorgtaken die ze uitvoeren. Lokaal Hellendoorn vraagt het college 

opnieuw inkomsten en uitgaven voor het sociaal domein helder te communiceren met de 

gemeenteraad zodat beoordeling en sturing beter mogelijk is.  

• Het gebruik van Rijksgelden, verkregen voor uitvoering van taken in het sociaal 

domein voor andere zaken in de begroting, is ongewenst. Wij vragen een 

toezegging van het college dit te voorkomen. Eventueel zullen we met een 

voorstel komen. 

Uit deze begroting en de voortgang betreffende bijvoorbeeld doelgroepenvervoer, was-

voorziening, lokaal (inkoop) aanbesteden van diensten blijkt de worsteling van het college, 

diensten overeind te houden op een verantwoorde manier en daarbij kosten te besparen. 

Wij erkennen dat de opgave niet eenvoudig is. Toch vragen we het college de zorgstandaard 

hoog te houden, zorg en hulp dichtbij mensen te organiseren en regelgeving eenvoudig te 

houden. Dit is beter voor de dienstverlening en kan kosten besparen. 

• Naar mening van Lokaal Hellendoorn zal een specifiek doelgroepenvervoer voor 

bepaalde groepen mensen met een beperking noodzakelijk blijven. Graag een reactie 

van het college. 

Als Lokaal Hellendoorn zijn we blij met de onderbouwde adviezen van de WMO-raad en het 

Cliëntenplatform. Wij vragen het college hen tijdig te betrekken bij beleidsvoorbereiding. 

 

Onderwijs en werk in de gemeente Hellendoorn 

De gemeente Hellendoorn heeft in 2019 forse bezuinigingen moeten doorvoeren doordat er 

structurele te korten zijn op het gemeentelijk huishoudboekje, óók voor de minima. Lokaal 

Hellendoorn is van mening dat het vangnet voor deze doelgroep niet krapper mag worden. 

We complimenteren én danken vrijwilligersinstanties als het Hulpfonds, Stichting Boom, de 

Voedselbank en sinds kort ook ‘Noabers voor Noabers’ en zullen hen daar waar nodig en 

mogelijk faciliteren. Bij navraag over de gang van zaken bij deze organisaties bleek dat een 

aantal van hen ook vanuit de samenleving financiële ondersteuning ontvangen. Voor een      

-vrij groot- aantal gevallen doen we als gemeente aanspraak op de Stadsbank Oost 

Nederland.  

• Wat kost de dienstverlening van de Stadsbank Oost Nederland ons als gemeente 

jaarlijks? 
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Sociale werkvoorziening 

Per 1 januari 2021 zullen we als gemeente Hellendoorn zelf de sociale werkvoorziening gaan 

uitvoeren. College, u heeft ons toegezegd dat er voor de doelgroep een ‘warme overdracht’ 

gaat plaatsvinden. Dat juichen wij toe! 

• Wat is de huidige stand van zaken inzake het uitvoeringsplan? 

• Wat heeft u tot nog toe gedaan om de doelgroep en hun mantelzorgers te 

informeren? 

• U stelt in de begroting voor een bedrag van €147.000,- meer te begroten voor 2021 

ten opzichte van 2020. Hoe verklaart u deze forse stijging? 

Sterk sportief en cultureel Hellendoorn 

BLOS organisatievorm 

Hellendoorn is een van de weinige gemeenten in Nederland waar nog een apart 

bestuurslichaam voor de sport is. De taken en de rol van de BLOS en de wethouder moeten 

duidelijker worden. Daarbij acht Lokaal Hellendoorn het onwenselijk dat de wethouder 

namens de BLOS spreekt, omdat de rollen van BLOS-voorzitter en wethouder dan in elkaar 

overlopen. Graag zouden wij de BLOS omvormen tot een orgaan, welke de raad én het 

college gevraagd en ongevraagd advies geeft, waarna de raad het beleid vaststelt en het 

college hieraan uitvoering geeft.  

• Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het onderzoek naar de 
status van de BLOS? 

 

Fietscrossbaan 

• Er is de voorgaande jaren steeds een bedrag doorgeschoven in de begroting ten 
behoeve van de fietscrossbaan. Bij het reserveren van een bedrag in de begroting is 
rekening gehouden met het (toenmalige) prijs- en loonniveau in 2017. In hoeverre is 
vervanging/vernieuwing realiseerbaar voor dit bedrag, gelet op de 
prijsverhogingen/CAO-verhogingen, etc.? 

 

Kunstgras 

Nog steeds worden er gladheidproblemen ondervonden op de kunstgrasvelden welke in 

2018 zijn aangelegd. 

• Kunt u ons aangeven wat de laatste stand van zaken is en kunt u ons op de hoogte 

houden hierover? 
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De rubber infill van kunstgrasvelden verspreidt zich in de omgeving. Via schoenen en kleding 

van spelers, maar ook door wind en regen komen de rubberen korrels terecht op de grond 

buiten het speelveld wat zorgt voor vervuiling. Hiervoor worden ook in de gemeente 

Hellendoorn aanpassingen gedaan bij de kunstgrasvelden.  

• Ons kwam ter ore dat de toplaag van het hoofdveld van de Hulsense Boys komend 

jaar vervangen gaat worden, is het mogelijk om deze twee werkzaamheden in 

gezamenlijkheid op te pakken? Wij horen graag van u. 

 

Het Ravijn 

De exploitatie van Het Ravijn baart Lokaal Hellendoorn nog steeds zorgen. Een oplossing zou 

kunnen zijn door te werken met meer vrijwilligers. 

 

Cultureel Hellendoorn 

Het huisvesten van bibliotheken in de kernen in multifunctionele accommodaties kan 

verschillende voordelen met zich meebrengen en kostenbesparend werken. Lokaal 

Hellendoorn is van mening dat subsidiëring van cultuur in deze financieel moeilijke tijd 

bepalende keuzes gemaakt moeten worden. Wij bepleiten een kerntakendiscussie met 

betrekking tot subsidiëring van ZINiN. 

• Lokaal Hellendoorn wil graag z.s.m. een overzicht van de gevolgen van de corona-

maatregelen voor sportverenigingen en dorpshuizen. Lokaal Hellendoorn komt 

eventueel met een voorstel. 

 

Sociaal veilig Hellendoorn 

Openbare verlichting 

Wij hebben kunnen lezen dat in 2021 de verlichting in enkele wijken van Nijverdal en 

Hellendoorn worden vervangen. Het resulteert in een beter verlichtingsniveau. Tijdens onze 

wijkbezoeken krijgen wij de opmerking dat lichtmasten niet voldoen, of verkeerd geplaats 

zijn.  

• Wordt tijdens deze werkzaamheden vooraf in beeld gebracht, in samenspraak met 

bewoners, of de locaties van lichtmasten het gewenste effect hebben? Als voorbeeld, 

wij werden gewezen op de fietsverbinding en voetverbindingen, Nijkerkendijk, 

Mensinkweg richting de Blokkenwijk. Deze zijn niet verlicht. Wij vinden dat bewoners 

hier een terecht punt hebben. Graag horen wij uw standpunt in deze. Afsluitend, 

boomwortels, op drukkende tegels zijn ook hier aan de orde. Eventueel komen we 

met een voorstel. 
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De openbare verlichting in het buitengebied blijft voor Lokaal Hellendoorn een punt van 

aandacht om te monitoren. College, wij roepen u op, luister naar de signalen van de 

plaatselijke belangen! 

 

Groen moet je doen!  

Duurzame Energievisie Lokaal Hellendoorn 

Meer tijd geven en nemen voor een duurzame energie visie zal de plannen beter maken en 

zorgen voor meer draagvlak. Bovendien zal de stand van de techniek verder zijn en andere 

mogelijkheden bieden, dan wat nu mogelijk is. Een leuke bijkomstigheid hierin is dat grote 

bedrijven hierin steeds meer gaan participeren. Dit werd recent op het kennisfestival bij 

Enexis duidelijk gemaakt. Zoals eerder aangegeven, zal veel afhangen van hoe de verbinding 

tussen mensen wordt gemaakt en de krachten worden gebundeld, om zo vanuit 

verschillende disciplines aan de beleids- en projectdoelen te werken. 

Pilots kunnen worden opgestart met behulp van onze zeer actieve energiewerkgroepen. Zij 

zijn immers al volop bezig met de RES Hellendoorn. Waar we voor moeten waken is dat 

sommige van deze werkgroepen al behoorlijk belast zijn. Het initiatief moet van ‘bottom up’ 

komen en niet ‘top down’ door de gemeente worden opgelegd. Uiteraard met 

ondersteuning van de verschillende energiecoaches en natuurlijk de energieregisseur. 

We hebben de indruk dat prominente leden van het Platform Duurzaamheid ook andere 

commerciële belangen hebben op het terrein van de energietransitie. Wij zijn van mening 

dat (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen dient te worden. Ook vragen we ons 

af hoe breed de taakstelling van dit platform is. 

• Graag uw reactie over taak en leden Platform Duurzaamheid. 

Wat betreft toekomstige en potentiële projecten houdt Lokaal Hellendoorn vast aan de 

toepassing van de zonneladder: zonnepanelen eerst op daken, langs de N-wegen en 

spoorlijnen, vervolgens op de arme gronden. Gelukkig staat de zonneladder, in tegenstelling 

tot het Hellendoorns beleid, in de RES-Twente en in provinciaal beleid wel beschreven. 

Projecten zoals zonnepanelen langs de N35 Wierden-Nijverdal hebben onze voorkeur. Ons 

voorstel is deze uit te uitbreiden met de N35 Nijverdal-Raalte en de spoorlijn Raalte-Wierden 

( ±16 km). Dit kan ook voor Pro-rail interessant zijn, in relatie tot elektrische treinen. Tevens 

zal door deze geluidsschermen, het geluid van de treinen en het verkeer, een stuk minder 

zijn op de Sallandse Heuvelrug en het Wierdenseveld.  

• Deze capaciteit is gemakkelijk te realiseren. Graag uw reactie. 

Voor Lokaal Hellendoorn staat de gezondheid voor mens en dier centraal, ook bij de 

energietransitie. Dit is en blijft een belangrijke afweging voor ons. 
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Maatschappelijke gebouwen 

Graag willen we een onderzoek zien naar de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op 

de daken van sportverenigingsgebouwen, kerken, scholen, buurthuizen etc.. Hier liggen 

kansen voor bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop. Eventueel kan dit breder worden getrokken 

door de leden van de verenigingen en kerken te laten participeren. We weten dat hiervoor 

wensen in de samenleving zijn. Lokaal Hellendoorn komt eventueel met een voorstel. 

 
Besteding revolverend fonds 

Dank voor het inzichtelijk maken van het revolverend fonds. U geeft aan dat op dit moment 

wordt gewerkt aan plannen om invulling te geven aan de ambitie van 15% energie te 

besparen binnen de gemeentelijke organisatie. Graag zouden wij zien dat van dit toch al 

aanzienlijke bedrag van € 330.331,- ook zou kunnen worden besteed voor andere 

noodzakelijke zaken. Bijvoorbeeld het mogelijk maken van de verzilverlening. Lokaal 

Hellendoorn is nog steeds van mening dat we een grotere bijdrage kunnen leveren aan de 

verduurzaming van woningen door een verzilverlening. Tijdens de begrotingsvergadering van 

6 november 2018 is hierover een motie aangenomen. Eerder is vanuit dit fonds geïnvesteerd 

in een houtversnipperaar, dat is prima, maar de opbrengsten van deze gaan ook naar de 

algemene middelen.  

• Is het mogelijk om deze reservebuffer te gebruiken voor andere belangrijke 

zaken? 

 

Wijkuitvoering-warmteplannen  

Tot op heden ligt de focus op grootschalige opwek van elektriciteit. Door grootschalige 

opwek van elektriciteit, is de capaciteit op ons netwerk beperkt geworden. Aandacht 

hiervoor moet er blijven. Het lijkt ons goed de pijlen te gaan richten op de wijk-uitvoerings- 

warmteplannen. Ons streven is dat we in 2025 voor de particuliere huizen, gebouwd voor 

het jaar 2000, in beeld hebben hoe ver het staat betreft de warmtetransitie. De 

isolatiewaardes van huizen gebouwd voor 2000 liggen namelijk een stuk lager. Ons voorstel 

is om bewoners te ondersteunen met een plan van aanpak en subsidiemogelijkheden. Dit 

zou met hulp via een wijkaanpak en door opschaling van energieloketten, woningcoaches en 

duurzaamheidsambassadeurs kunnen worden gerealiseerd. De regie hierin zou dan bij de 

gemeente moeten liggen. Wat betreft de huurwoningen, dit zal via Reggewoon moeten 

lopen. Hierin kan gezamenlijk worden opgetrokken; schaalvergroting geeft kansen. 
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Van meepraten naar meebeslissen 

Participatie  

De samenleving verandert en daarmee ook de rol van de gemeente. De gemeente krijgt een 

steeds meer een faciliterende rol waarbij de zelfredzaamheid van inwoners centraal staat. 

Ook bepaalde ontwikkelingen zoals de invoering van de omgevingswet en de opkomst van 

de participatiemaatschappij dragen bij aan een veranderde rolverdeling tussen inwoners, 

(maatschappelijke) organisaties en gemeenten. Als Lokaal Hellendoorn hechten wij veel 

waarde aan inwonersparticipatie. Wij zijn van mening dat de participatiecode, welke in 

december 2016 is vastgesteld door de raad, onvoldoende is ingebed in de organisatie. Graag 

zouden wij zien dat de benoemde participatieladder terugkomt in raadsvoorstellen en dat de 

informatie ingebed wordt in de manier van werken.  

• Kunt u een toelichting geven op de acties 6.07 en 6.08; deze onderwerpen komen 

namelijk terug in de participatiecode welke is vastgesteld op 13 december 2016. 

Dit zou dan toch gemeengoed voor de organisatie moeten zijn, waarom dan toch 

benoemd als specifieke acties? Graag uw reactie. 

 

Bestuurlijke vernieuwing 

Lokaal Hellendoorn wil graag werken aan een democratisch gemeentebestuur, passend bij 

deze tijd. Right to Challence en burgerbegrotingen kunnen in onze visie meer aandacht en 

ruimte krijgen in onze gemeente. Om dit concreet vorm te geven is er voorbereidingstijd- én 

geld nodig. De provincie Overijssel wil 2,75 miljoen investeren in het versterken van het 

openbaar bestuur, ook in gemeenten. Wij stellen het college en collega-raadsleden voor 

z.s.m. een plan te maken om een beroep te kunnen doen op dit budget van de provincie 

Overijssel. We komen evt. met een voorstel. 

 

Een gezond huishoudboekje 

Financiële huishouding  

Lokaal Hellendoorn heeft al vaker haar zorgen geuit over het huishoudboekje van de 

gemeente Hellendoorn. Deze zorgen zijn door de presentatie van de begroting 2021 zeker 

niet weggenomen. Lokaal Hellendoorn onderschrijft de zorgen die ook het college ziet. 

Weliswaar wordt er een sluitende begroting gepresenteerd, maar meerjarig wordt er in het 

huishoudboekje met rode inkt geschreven. Lokaal Hellendoorn reikt het college de zwarte 

pen aan om het huishoudboekje te herschrijven. De zwarte inkt in de vorm van een 

amendement. 

Wij zijn van mening dat financiële ruimte die ontstaat bij het niet gebruiken van kredieten 

aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden. We komen met een voorstel. 
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• Wat gaat het college ondernemen om in 2021 toe te werken naar een 

evenwichtige meerjarenraming, anders dan verdergaande lastenverzwaring(en) 

voor de inwoners/ bedrijven? 

• Wat gaat het college ondernemen, anders dan verdergaande 

lastenverzwaring(en) om het weerstandsvermogen en de solvabiliteit te 

verbeteren? 

 

Graag willen we met alle politieke partijen en burgemeester en wethouders constructief in 

debat over voorstellen met als doel samen een toekomstbestendige begroting vast te stellen 

voor onze Hellendoornse gemeenschap. 

 

Namens Lokaal Hellendoorn, 

Thea ten Have                                           Annemarie Dubbink 

Jan Veneman                                             Matthijs Knobben 

Frans Runneboom                                    Gerard ter Horst 

Hetty Ligtenberg-Grondman                   en steunfractieleden van Lokaal Hellendoorn. 

 

 

 

 

 


