Besluitenlijst Raadsvergadering

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Raalte gehouden op 30 april 2015 om 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:

de heer M.P. Dadema
de heer drs. J.B. Zijlstra

Aanwezig zijn de volgende leden:
Gemeentebelangen
de heren J.G. Schokker , A.J. Guldemond, W.P.H. de Hair, M.J. Hoogeslag,
M. Kampman, J.J. Seekles en mevrouw A.G.M. Holtmaat-Smienk
CDA
de heren R. Godeschalk, J.A.M. Alferink, B.M. Grolleman, G.E.M. Temmink,
R.R.A. Vloedgraven en de dames P.M.J. Hegeman en E.C.P.M. van Steen (vanaf
20.55 uur)
VVD
de heren B.J.M. Nijboer, E.M. Gerner, A.H. Kreule en W.A. Tutert
Lokaal Alternatief
de heren E. den Daas en D.J. Buitenkamp
SP
de heer H.A.J.M. van Kampen en mevrouw A.M. Hoeneveld
D66
de heren G. Terlouw en P.W.M. Moorman
PvdA
de heer A. van der Wilt
Verder is aanwezig:
de heren G. Hiemstra (wethouder), J.G.S.J. van Loevezijn (wethouder), F.A. Niens (wethouder),
W.J.M. Wagenmans (wethouder) en mevrouw K. Cornelissen (gemeentesecretaris)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom en vraagt een moment stilte voor
ieders persoonlijke overweging.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2015
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Interpellaties
Er zijn geen verzoeken binnengekomen.
5. Inlichtingen college
Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
6. Kredietaanvraag aanleg fietssuggestiestroken Molenweg Heino
De raad besluit:
1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 378.000 excl. btw.
voor de reconstructie van de Molenweg in Heino;
2. in te stemmen met de dekking zoals opgenomen onder ‘Financiën’ conform
raadsvoorstel.
7. Maatregelen verkeersveiligheid Collendoorn/Arendshorst
De fracties van LA, PvdA, VVD, D66 en SP dienen de volgende motie in:
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De fractie van de VVD dient de volgende motie in:
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De voorzitter schorst en heropent de vergadering.
De heer Den Daas legt een stemverklaring af. De fractie van LA zal het voorstel van het college
steunen. Het is niet hetgeen wat ons voor ogen staat, maar beter een half ei dan een lege dop.
De heer Nijboer legt een stemverklaring af. De VVD fractie wil de complimenten uitspreken voor de
inspanningen van de werkgroep en het college om met dit pakket van maatregelen te komen en
wat ons betreft zijn drie van de vier doelen hiermee gehaald.
De heer Terlouw legt een stemverklaring af. Wij gaan akkoord met het beschikbaar stellen van het
geld om het maatregelenpakket uit te voeren, maar willen nadrukkelijk opmerken dat wij het niet
eens zijn met het besluit geen tweede ontsluiting aan te leggen.
De heer van der Wilt legt een stemverklaring af. Voorzitter, hier in die zin dezelfde lijn. De PvdA
gaat akkoord met het voorstel maar is het volstrekt oneens met de keus om de ontsluiting niet
opnieuw open te maken.
De heer Grolleman legt een stemverklaring van. Het CDA staat geheel achter dit voorstel en wil
vanavond ook een einde maken aan de discussie en zou moties die verdere wijzigingen hierop ook
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niet steunen. Dit voorstel steunen we en hier staan wij achter.
De heer Schokker legt een stemverklaring af. Wij zijn op zich heel blij met de uitkomst van de
werkgroep dat op die drie punten consensus is bereikt. Wij denken dat het verstandig is om nu zo
snel mogelijk die maatregelen uit te voeren. Ik heb nog één toevoeging als blijkt dat naar een jaar
die maatregelen niet voldoende zijn dan zouden wij wel graag willen dat daar nog een evaluatie van
komt, zijn er nog knelpunten en dat men daar ook mee aan de slag gaat. Dat past in het verlengde
van de zorgvuldige begeleiding van het proces zoals wij dat hebben toegezegd.
De heer van Kampen legt een stemverklaring af. Wij willen het plan steunen, maar wij willen er wel
bij opgemerkt hebben in de tekst dat wij de tweede opening een veel veiliger optie vinden.
De raad besluit een krediet beschikbaar te stellen van € 172.300,- voor de uitvoering van het
maatregelenpakket in Collendoorn/Arendshorst ter verbetering van de verkeers-veiligheid en de
leefbaarheid.
De heer van Kampen legt een stemverklaring af. Die kunnen wij wel steunen dat is geen probleem.
De heer Den Daas legt een stemverklaring af. Een sympathieke motie hiermee koop je tijd en
misschien ook een betere uitslag, echter, het heeft alleen zin als zowel het college als de college
partijen bereid zijn om over hun eigen schaduw heen te stappen en niet langer halsstarrig
vasthouden aan een voor ingenomen standpunt. De fractie van LA staat altijd open voor goede
ideeën en wij zullen deze sympathieke motie dan ook steunen.
De heer van der Wilt legt een stemverklaring af. Wij hebben de hele avond ruis gehad in de
discussie hoe de ene partij zich boog over de vraag wat nou de beste oplossing was en de ander
zich afvroeg of het noodzakelijk was. Nu ligt er een optie om te bekijken wat nou objectief gezien de
beste oplossing zou zijn en ik vind het onthutsend om te zien dat nu de collegepartijen zeggen daar
zijn we helemaal niet in geïnteresseerd. Dat is nou de feitelijk insteek ten opzichte van de
emotionele van de oppositie.
De heer Schokker legt een stemverklaring af. Wij zijn wel degelijk geïnteresseerd en wij vinden dit
ook een sympathieke motie, maar wij denken die die op dit moment niet echt wat toevoegt. Wij
hebben de hele discussie uitgebreid gehad en de heer Nijboer wil die discussie op dit moment
opnieuw doen. Wij denken dat het verstandig is om nu die maatregelen gewoon uit te voeren. Ik wil
graag aan de wethouder vragen om naar een jaar toch gewoon te evalueren of er nog knelpunten
zijn blijven liggen, zijn er nog echt problemen blijven liggen en dat dan in het hele programma toch
heel duidelijk mee te nemen.
Op verzoek van de heer Nijboer wordt de motie van de VVD hoofdelijk in stemming gebracht. Het
stemmingsnummer is 17 zodat de hoofdelijke stemming begint bij de heer Nijboer. Uit de
hoofdelijke stemming blijkt dat de leden Schokker, Seekles, Van Steen, Temmink, Vloedgraven,
Alferink, Godeschalk, Grolleman, Guldemond, De Hair, Hegeman, Holtmaat-Smienk, Hoogeslag en
Kampman tegen en de leden Nijboer, Terlouw, Tutert, Van der Wilt, Buitenkamp, Den Daas,
Gerner, Van Kampen, Hoeneveld, Kreule en Moorman voor de motie hebben gestemd, zodat de
motie van de VVD met 11 stemmen voor en 14 stemmen tegen is verworpen.
De motie van LA, PvdA, VVD, D66 en SP wordt verworpen wordt verworpen met de aantekening
dat de fracties van CDA en GB geacht willen worden tegen de motie gestemd te hebben.

8. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 8, omgeving
Raarhoeksweg 22-24
De raad besluit:
1. het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening nr. 8, omgeving Raarhoeksweg
22-24’ bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0177.BP20140007-0002 met de bijbehorende bestanden en bijlagen
ongewijzigd vast te stellen;
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2. Geen exploitatieplan op basis van artikel 6.12, tweede lid van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de
in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is.
met de aantekening dat de fracties van PvdA en LA geacht willen worden tegen te hebben gestemd
en de heer Terlouw niet aan de stemming heeft deelgenomen.

9. Protocol Geheimhouding
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter voor bespreking
van agendapunt 9.
De heer Den Daas legt een stemverklaring af. Dit protocol kan een aanzet zijn tot verbetering en
duidelijkheid geven. Wij geven dit dan ook de voordeel van de twijfel. Ik wil nog wel aangetekend
zien dat wij niet eens zijn met punt 23 plus 24. Wij vinden dit te vaag en beschouwen dit als een
achterdeurconstructie.
De heer Kreule legt een stemverklaring af. Wat ons betreft levert dit voorstel alleen extra kosten op
en daarom gaan wij er niet mee akkoord.
De raad besluit de notitie Openbaarheid en Geheimhouding gemeente Raalte inclusief het
bijbehorend protocol vast te stellen met de aantekening dat de fractie van de VVD geacht willen
worden tegen te hebben gestemd
De voorzitter neemt over het voorzitterschap over.
10. Rondvraag
De mondelinge vraag van mevrouw Hoeneveld over het overschrijden van de termijn voor de
schriftelijke vraag over de gevolgen participatiewet wordt mondeling door het college beantwoord.
De mondelinge vraag van de heer Buitenkamp over het overschrijden van de termijn voor de
schriftelijke vraag over de bezuinigingen alleenstaande ouder sociale minima wordt mondeling door
het college beantwoord.
De mondelinge vraag van mevrouw Holtmaat over de stand van zaken PGB’s wordt mondeling
door het college beantwoord.
De mondelinge vraag van de heer Terlouw over het telefoonnummer van het sociaal loket wordt
mondeling door het college beantwoord.
De mondelinge vraag van de heer Den Daas over duurzaamheid zal schriftelijk worden
beantwoord.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:37 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad gehouden op 28 mei 2015
de griffier,

de voorzitter,
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drs. J.B. Zijlstra

M.P. Dadema

