Besluitenlijst Raadsvergadering

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Raalte gehouden op 31 maart 2016 om 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:

de heer M.P. Dadema
de heer 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
VVD
de heren A.H. Kreule, E.M. Gerner 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
BurgerBelangen
de heer B.J.M. Nijboer
Afwezig met kennisgeving: geen
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 ieder van harte welkom.

2

Vaststelling agenda
De fracties van GB en CDA dienen een motie vreemd aan de orde in. De motie wordt als agendapunt 10a
geagendeerd.

3

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2016
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Interpellaties
Er zijn geen verzoeken binnengekomen.

5

Inlichtingen college
Er zijn geen inlichtingen van de kant van het college

6

Kernenbezoek
De fracties van CDA VVD en BB dienen het volgende amendement in:

Blad 2

Het amendement is ingetrokken.

Blad 3

De fractie van BB dient de volgende motie in:

De motie is ingetrokken.

Blad 4

De fracties van D66 en SP dienen het volgende amendement in:

Het amendement is ingetrokken.

Blad 5

De vergadering wordt geschorst.. De heer Moorman dient namens alle raadsfracties mondeling het volgende
amendement in:
1. Bescherm waardevolle bomen
2. Kom tot meer differentiatie in het groenbeleid en groenbeheer
3. Verminderde de regeldruk
4. Het raadsvoorstel als onderlegger te gebruiken voor de werkgroepen en in de voorstellen vaan de raad
daarover te rapporteren
De heer Godeschalk legt een stemverklaring af inhoudende ik ben blij dat wij in ieder geval als raad met
zijn allen een kader hebben gevonden wat we mee willen geven. Ik vind het ook goed dat we als raad
kaders willen stellen. En ik was even bang dat het wellicht in het gedrang zou komen. Ik ben blij dat we
zover zijn gekomen.
De heer Nijboer legt een stemverklaring af inhoudende we zijn blij met de toezegging en de open houding
van de wethouder in deze. En dat motiveert om vol voor dit amendement te stemmen.
De heer van der Wilt legt een stemverklaring af inhoudende ik moet zeggen dat ik blij ben dat we in deze
pilot op zo’n vlotte manier toch tot een oplossing kunnen komen met elkaar. Dus wat dat betreft geeft me
dat wel vertrouwen in de voortzetting van deze proef.
Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.
De heer Gerner legt een stemverklaring af inhoudende het enige wat wij graag willen meegeven als partij
is dat als u probeert een werkgroep te vormen met verschillende leden en achtergronden en daarnaast
een duidelijk regelarm en efficiënt beleid vormt dat u met de behandeling van het beleidsstuk in het najaar
onze voorstem zult ontvangen.
De heer Den Daas legt een stemverklaring af inhoudende de georganiseerde avond heeft een boel
informatie opgeleverd. Dat is nu in een raadsvoorstel plus amendement verwoord. Kortom de ingrediënten
voor een goed beleid wat draagvlak heeft, zijn aanwezig. Maar zoals iedere kok weet, je kan nog zulke
goede ingrediënten hebben, de vaardigheid van de kok maakt wel de smaak van de maaltijd. En dat wil ik
het college graag meegeven.
De raad besluit het college de volgende kaders mee te geven waarbinnen het kap- en groenbeleid uitgewerkt
moet worden:
1. Bescherm waardevolle bomen
2. Kom tot meer differentiatie in het groenbeleid en groenbeheer
3. Verminderde de regeldruk
4. Het raadsvoorstel als onderlegger te gebruiken voor de werkgroepen en in de voorstellen vaan de raad
daarover te rapporteren
7

Bespreken rekenkameronderzoek naar inkoop- en aanbestedingsbeleid
De raad besluit:
1. kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie over inkoop- en
aanbestedingsbeleid;
2. kennis te nemen van de reactie van het college op dit rapport;
3. Het college op te dragen na de zomervakantie met de raad een discussie aan te gaan over het
nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid waarbij, vooruitlopend op vaststelling van het nieuwe
beleid door de gemeenteraad, het huidige beleid wordt geëvalueerd. In het nieuwe beleid wordt
aandacht geschonken aan de nieuwe wetgeving en het integriteitsbeleid. Daarnaast informeert
het college de gemeenteraad over het inkoop- en aanbestedingsbeleid in een aparte paragraaf in
de planning en controlcyclus en informeert het college de raad over de (kwantitatieve) voordelen
voor de gemeente Raalte door de samenwerking in DOWR-verband.

Blad 6

De fractie van de VVD dient de volgende motie in:

De heer Tutert legt een stemverklaring af inhoudende met deze motie willen wij aandacht en kansen
geven voor het lokaal ondernemerschap en het staat in onze ogen niet de verdere besluitvorming in het
najaar in de weg. Dus dit is gewoon een schot voor de boeg. Wij zijn dus voor deze motie.
De motie wordt verworpen met de aantekening dat de fracties van VVD, LA, SP en BB
geacht willen worden voor de motie gestemd te hebben.
8

Vaststellen bestemmingsplan Raalte kern, herontwikkeling postkantoorlocatie Westdorplaan
De fractie van D66 dient de volgende motie in:

Blad 7

De motie wordt ingetrokken.

Blad 8

De raad besluit:
1.
in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals omschreven in de
zienswijzennota;
2.
het bestemmingsplan 'Raalte Kern, herontwikkeling postkantoorlocatie Westdorplaan', bestaande
uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML- bestand NL.IMRO.0177.
BP20150004-0002 ongewijzigd vast te stellen;
3.
geen exploitatieplan ex artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen,
omdat het verplichte kostenverhaal anderszins verzekerd is;
9

Vaststellen pilot wasbare luiers
Er wordt gewezen op een onduidelijkheid in het raadsbesluit. De voorzitter stelt voor om punt 2 als volgt te
lezen:
Een krediet te verlenen van € 78.882, te dekken door een bijdrage uit de reserve egalisatie
afvalverwijdering van € 47.882 en € 31.000 uit de subsidie VANG.
Punt 3 vervalt.
Tegen deze wijziging stemmen de fracties van VVD en LA.
De heer Gerner legt een stemverklaring af inhoudende wij vinden het een financieel onverstandige
beslissing, bijna € 80.000,-gemeenschapsgeld voor een, in onze ogen, klein project. Daarom gaan wij niet
akkoord.
De heer Den Daas legt een stemverklaring af inhoudende LA vindt het een te groot bedrag aan
gemeenschapsgeld voor een dergelijke klein project.
De raad besluit:
1. Het plan van aanpak ‘pilot wasbare luiers’ uit te voeren met als doelstelling het gebruik van
wasbare luiers stimuleren, zodat het percentage wegwerpluiers in het huishoudelijk afval afneemt.
De beoogde resultaten zijn:
a. 35 gezinnen gebruiken wasbare luiers gedurende de looptijd van de pilot (2 maanden);
b. 50% van de deelnemende ouders blijft de wasbare luier gebruiken na de pilot-periode
c. Een aantal ouders wil na afloop van de pilot ambassadeur worden en de wasbare luier
actief promoten in de gemeente Raalte;
d. Zwangeren, ouders met jonge kinderen (t/m 2 jaar) en hun professionele omgeving weten
dat er wasbare luiers bestaan, hoe ze gebruikt worden en welke voordelen dat heeft;
e. Haalbaarheid vaststellen van het gebruik van wasbare luiers op een kinderdagverblijf en
wat daarvoor nodig is.
2. Een krediet te verlenen van € 78.882, te dekken door een bijdrage uit de reserve egalisatie
afvalverwijdering van € 47.882 en € 31.000 uit de subsidie VANG.
Het voorstel wordt aangenomen met de aantekening dat de fracties van LA, BB en VVD
geacht willen worden tegen het voorstel gestemd te hebben.

10 Vaststelling beleidsplan schulddienstverlening 2016-2019
De fracties van SP, PvdA, D66, LA, BB en VVD dienen het volgende amendement in:

Blad 9

Blad 10

Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.
De raad besluit:
1. Het beleidsplan schulddienstverlening 2016-2019 vast te stellen.
In hoofdstuk 3 toe te voegen:
Als extra vangnet voor incidentele acute noodsituaties van cliënten die gebruik maken van het (op te
starten) schulddienstverleningstraject, waarbij uitstel van betaling niet verantwoord is en de mogelijkheden
om reguliere hulp te bieden ontoereikend blijken te zijn, zal een noodfonds schulddienstverlening worden
ingesteld.
Voor de uitvoeringsinstructie zal het volgende worden opgenomen.
Criteria voor toekenning van hulp uit het noodfonds schulddienstverlening:
a. Degene aan wie de hulp wordt verstrekt is ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie
van de gemeente.
b. Er moet sprake zijn van een acute noodsituatie, een dreigende situatie waarbij betalingsuitstel niet
verantwoord is. Bijvoorbeeld dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas/water/licht in
gezinssituaties.
c. Er kan geen beroep worden gedaan op enige andere wettelijke of particuliere regeling of
voorziening.
d. De hulpverlening vindt alleen plaats in het kader van een (op te starten) schulddienstverleningstraject.
e. De dienstverlening is gericht op de primaire behoeften, zoals huisvesting en energie.
f. De vergoeding is eenmalig.
g. De verstrekking geschiedt, afhankelijk van de financiële situatie van betrokkene en de aard van de
problematiek, in de vorm van een renteloze geldlening.
h. De beoordeling of aan de criteria wordt voldaan geschiedt door de schulddienstverlener.
i. De aanvraag geschiedt door belanghebbende op een daartoe bestemd formulier.
j. De toekenning geschiedt (eventueel na de dringende betaling) per beschikking.
k. Op het eventuele bezwaar en beroep zijn de regels van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.
In hoofdstuk 4 in het financieel kader het noodfonds op te nemen voor een bedrag begroot op 7.000,- euro
per jaar.
10a Motie vreemd aan de orde
De fracties van GB en CDA dienen de volgende motie in:

Blad 11

De motie wordt aangenomen met de aantekening dat de fracties van GB, CDA en LA
geacht willen worden voor de motie gestemd te hebben.
11 Rondvraag
De heer De Hair stelt een vraag over de nieuwe ontwikkelingen in de sector recreatie. Deze vraag wordt
schriftelijk afgedaan.
De vraag van de heer Kreule of over een jaar nog een groot AZC in Raalte nodig is, wordt door het college
beantwoord.
De vraag van de heer Nijboer over de parkeerplaatsen van de manage aan de Schopkesdijk in Heeten
wordt door het college beantwoord.

Blad 12

12 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.32 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad gehouden op 21 april 2016
de griffier,

de voorzitter,

drs. J.B. Zijlstra

M.P. Dadema

