Besluitenlijst Raadsvergadering

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Raalte gehouden op 24 mei 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
mevrouw A.M. Hoeneveld en de heer H.A.J.M. van Kampen
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 zijn 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
2 Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 april 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
De heer Schokker neemt plaats als voorzitter
6 Vaststellen raadsvoorstel vestiging asielzoekerscentrum in Raalte
De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

Blad 2

De heer Kreule legt een stemverklaring af inhoudende wij denken oprecht dat we met een aantal rond de
400 het maximale aantal qua draagvlak is, vandaar dit amendement.
Op verzoek van de heer A.H. Kreule wordt over dit amendement hoofdelijk gestemd.
Uit deze hoofdelijke stemming blijkt dat de leden D.J. Buitenkamp, E. den Daas, E.M. Gerner, P.M.J.
Hegeman, A.H. Kreule, B.J.M. Nijboer, E.C.P.M. van Steen en W.A. Tutert voor en de leden J.A.M.
Alferink, R. Godeschalk, B.M. Grolleman, A.J. Guldemond, W.P.H. de Hair, A.M. Hoeneveld, A.G.M.
Holtmaat-Smienk, M.J. Hoogeslag, H.A.J.M. van Kampen, M. Kampman, P.W.M. Moorman, J.G.
Schokker, J.J. Seekles, G.E.M. Temmink, G. Terlouw, R.R.A. Vloedgraven en A. van der Wilt tegen het
amendement hebben gestemd, zodat het amendement met 8 stemmen voor en 17 stemmen tegen is
verworpen.

Blad 3

De fractie van het CDA dient het volgende amendement in:

De heer Den Daas legt een stemverklaring af inhoudende LA vindt dit een fopspeen die weinig toevoegt
aan de discussie.
De heer Van Kampen legt een stemverklaring af inhoudende vluchtelingen laat je niet in de kou staan.

Blad 4

Op verzoek van de heer E den Daas wordt over dit amendement hoofdelijk gestemd.
Uit deze hoofdelijke stemming blijkt dat de leden J.A.M. Alferink, R. Godeschalk, B.M. Grolleman, A.J.
Guldemond, W.P.H. de Hair, A.M. Hoeneveld, A.G.M. Holtmaat-Smienk, M.J. Hoogeslag, H.A.J.M. van
Kampen, M. Kampman, P.W.M. Moorman, J.G. Schokker, J.J. Seekles, G.E.M. Temmink, G. Terlouw,
R.R.A. Vloedgraven en A. van der Wilt voor en de leden D.J. Buitenkamp, E. den Daas E.M. Gerner,
P.M.J. Hegeman, A.H. Kreule, B.J.M. Nijboer, E.C.P.M. van Steen en W.A. Tutert tegen het amendement
hebben gestemd, zodat het amendement met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen is aangenomen.
De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

Het amendement wordt verworpen met de aantekening dat de fracties van VVD, LA en BB geacht willen
worden voor het amendement gestemd te hebben.

Blad 5

De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

De heer Godeschalk legt een stemverklaring af inhoudende ik vond het antwoord van de burgemeester
een helder antwoord. Daarnaast hebben wij in de fractie inde schorsing er over gehad. Er waren ook
argumenten als zekering dat we willen hanteren. De hoofdelijke stemming heeft mij doen twijfelen, maar
ze halen het met de hakken over de sloot en zal ik voor stemmen.
Op verzoek van de heer A.H. Kreule wordt over dit amendement hoofdelijk gestemd.
Uit deze hoofdelijke stemming blijkt dat de leden J.A.M. Alferink, D.J. Buitenkamp, E. den Daas, E.M.
Gerner, R. Godeschalk, B.M. Grolleman, P.M.J. Hegeman, A.H. Kreule, B.J.M. Nijboer, E.C.P.M. van
Steen, G.E.M. Temmink, W.A. Tutert en R.R.A. Vloedgraven voor en de leden A.J. Guldemond, W.P.H. de
Hair, A.M. Hoeneveld, A.G.M. Holtmaat-Smienk, M.J. Hoogeslag, H.A.J.M. van Kampen, M. Kampman,
P.W.M. Moorman, J.G. Schokker, J.J. Seekles,, G. Terlouw, en A. van der Wilt tegen het amendement
hebben gestemd, zodat het amendement met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen is aangenomen.

Blad 6

De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

Het amendement wordt ingetrokken

Blad 7

De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

Het amendement wordt verworpen met de aantekening dat de fracties van VVD, LA en BB geacht willen
worden voor het amendement gestemd te hebben.

Blad 8

De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

Op verzoek van de heer A.H. Kreule wordt over dit amendement hoofdelijk gestemd.
Uit deze hoofdelijke stemming blijkt dat de leden, E.M. Gerner, A.H. Kreule, B.J.M. Nijboer, en W.A. Tutert
voor en de leden J.A.M. Alferink, D.J. Buitenkamp, E. den Daas, R. Godeschalk, B.M. Grolleman, A.J.
Guldemond, W.P.H. de Hair, P.M.J. Hegeman, A.M. Hoeneveld, A.G.M. Holtmaat-Smienk, M.J.
Hoogeslag, H.A.J.M. van Kampen, M. Kampman, P.W.M. Moorman, J.G. Schokker, J.J. Seekles,
E.C.P.M. van Steen, G.E.M. Temmink, G. Terlouw, R.R.A. Vloedgraven en A. van der Wilt tegen het
amendement hebben gestemd, zodat het amendement met 4 stemmen voor en 21 stemmen tegen is
verworpen.

Blad 9

De fractie van BB dient het volgende amendement in:

Het amendement wordt verworpen met de aantekening dat de fracties van D66 en BB geacht willen
worden voor het amendement gestemd te hebben.

Blad 10

De heer Den Daas legt een stemverklaring af inhoudende de fractie van LA is tegen dit voorstel omdat wij
het buiten proportioneel vinden voor de omvang van Raalte.
De heer Terlouw legt een stemverklaring af inhoudende D66 stemt voor dit voorstel. Wij zijn uitermate
content. Niet alleen met dit voorstel, maar ook met het proces.
De heer Kreule legt een stemverklaring af inhoudende de VVD is ondanks de verlaging naar 700 nog
steeds tegen dit voorstel. Wij denken dat hier maar zeer beperkt draagvlak voor is.
Mevrouw Van Steen legt een stemverklaring af inhoudende allereerst wil ik benadrukken dat ik voor
opvang van asielzoekers ben. Maar instemmen met dit voorstel kiest uw raad met dit AZC voor het COA
als de grote regisseur van de opvang van 950 mannen, vrouwen en kinderen. Kille opvang op een kille
plek. Weinig leefruimte tijdens hun verblijf hier wat steeds kort zal zijn, het is een doorgangslocatie. Liever
had ik gezien een aantal van 400 asielzoekers op een plek in ons dorp waar we met elkaar hadden
kunnen regisseren hoe wij deze ontheemden op hadden kunnen vangen zoals het Raalte betaamt. Met
ruimte voor het Raalter initiatief. Nu zal het bedrijfseconomisch plan van het COA leidend zijn. Gericht op
beheersbaarheid zoals net gezegd wordt van deze investerings intensieve locatie. Beheersing op de
vluchteling en zijn gezin door middel van sancties. Ik ben tegen dit voorstel. Had liever eerst gehad dat
Raalte zelf een plek had gekozen en daarna het aantal.
Mevrouw Hegeman legt een stemverklaring af inhoudende zo direct zal deze raad moeten beslissen of zij
kan instemmen met het voorstel van het college. Wat mij betreft is het aantal van 950 vluchtelingen een
brug te ver. Vluchtelingen zijn juist gebaat bij een kleinschalige opvang van maximaal 400 vluchtelingen.
Waarbij deze mensen in alle rust kunnen starten met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is ook
vanuit humaan oogpunt beter. Raalte hoeft immers niet alleen vluchtelingen op te vangen, andere
gemeenten kunnen hun steentje ook best bijdragen. Ik zal het voorstel dan ook niet steunen.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de uitwerking van de diverse onderdelen van het plan voor een tijdelijk
asielzoekerscentrum in Raalte.
2. Definitief medewerking te verlenen aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) om een tijdelijke opvanglocatie (regulier AZC) voor maximaal 950 vluchtelingen te realiseren in
de zuidoosthoek van bedrijventerrein De Zegge VII voor een periode van 5 jaar.
In het eerste operationele jaar maximaal 700 vluchtelingen daar op te gaan vangen. Na het eerste
operationele jaar een evaluatie met de raad te laten plaatsvinden op alle belangen. Afhankelijk
van de bevindingen kan de raad besluiten het aantal op te vangen vluchtelingen te laten groeien
naar het aantal van het principebesluit.
3. Eén jaar voor afloop van de onder beslispunt 2. genoemde 5 jaar te bezien of een verlenging met
maximaal 5 jaar mogelijk en wenselijk is. Op dat moment alle betrokken belangen opnieuw af te
wegen.
4. Kennis te nemen van de concept-bestuursovereenkomst COA-gemeente Raalte en eventueel
wensen en bedenkingen ter kennis van ons college te brengen.
5. € 50.000 te reserveren in het eerste jaar voor onvoorziene zaken en het mogelijk maken van
projecten die de integratie van het azc in de Raalter samenleving bevorderen. In de jaren daarna
afhankelijk van de ervaring in het eerste jaar een bedrag te reserveren. Dit bedrag te dekken uit
de bestuurskostenvergoeding die wij van het COA ontvangen.
6. Geeft het college opdracht om, na overleg met de politie, de taken die niet uitgevoerd kunnen
worden, dan wel de verminderde capaciteit door het toewijzen van capaciteit aan het AZC, te
laten vervullen dan wel opvullen door particuliere partijen en de bekostiging op het COA te
verhalen.
Met de aantekening dat de fracties van de VVD, BB, LA en de dames Van Steen en Hegeman van het
CDA geacht willen worden tegen te hebben gestemd.

Blad 11

De fractie van D66 dient de volgende motie in:

De heer Nijboer legt een stemverklaring af inhoudende BB zal instemmen vanwege het dictum. Wij zijn
het niet eens met de toelichting ervan. We stemmen in puur vanwege het dictum omdat we het goed
vinden om scherp in beeld te hebben wat voor de toekomst feitelijk mogelijk is zonder al een voorschot te
nemen op hoe we daar mee omgaan.
De heer Den Daas legt een stemverklaring af inhoudende LA is wat minder tevreden over het dictum. De
Voorde wordt weer uitdrukkelijk genoemd. Wij vinden de accommodatie geschikt de locatie ongeschikt. En
het moet ons van het hart, dat D66 zich wel heel erg voor het karretje van een ondernemer laat spannen.
De motie wordt aangenomen met de aantekening dat de fracties van VVD, LA en de dames Van Steen en
Hegeman van het CDA geacht willen worden tegen de motie gestemd te hebben.
De burgemeester neemt het voorzitterschap over.

Blad 12

7 Vaststellen raadsvoorstel Archiefverordening gemeente Raalte 2016
De raad besluit de Archiefverordening gemeente Raalte 2016 vast te stellen.
8 Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan Luttenberg, Maria-Oord
Mevrouw Hegeman legt een stemverklaring af inhoudende Luttenberg heeft van een bedreiging een kans
gemaakt om de toekomst van Maria-Oord te verzekeren. Het CDA is blij met dit initiatief en kan
instemmen met het voorstel en wij wensen de stichting LuttenbergWoont veel succes met de uitwerking
van de plannen.
De heer Moorman legt een stemverklaring af inhoudende prachtig initiatief van onderop, hulde. Het pand
blijft behouden en de functie past in de vraag naar seniorenwoningen. Dus prima initiatief.
De heer Hoogeslag legt een stemverklaring af inhoudende ook wij vinden het een fantastisch plan. En we
willen hierbij onze waardering en dank uitspreken aan de stichting LuttenbergWoont en de betrokken
inwoners.
De raad besluit:

1. Het bestemmingsplan ‘Luttenberg, Maria-Oord’ bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0177.BP20150007-VG01 met de
bijbehorende bestanden en bijlagen ongewijzigd vast te stellen;
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 begrepen
gronden anderszins verzekerd is.
9 Vaststellen raadsvoorstel ontheffing verhuisplicht wethouder Hiemstra
Mevrouw van Steen legt een stemverklaring af inhoudende het moge duidelijk zijn dat ik eerdere jaren ook
tegen heb gestemd. En ik vind het heel jammer dat we op deze wijze steeds in deze discussie belanden
met elkaar. Ik stem tegen. Los van de capaciteiten van de heer Hiemstra hebben wij destijds besloten dat
het tijdelijk zou zijn en dit voortdurende ritueel, zoals u het noemt, stoort mij eigenlijk. Dus ik ben tegen.
De heer Nijboer legt een stemverklaring af inhoudende wij ervaren de heer Hiemstra als een uitstekende
wethouder, dat gezegd hebbend, wethouders moeten volgens de wet, maar ook in de visie van BB in de
gemeente wonen. Ontheffing is niet bedoeld om dit structureel te omzeilen en BB is daarom tegen de
ontheffing.
De raad besluit:
De heer G. Hiemstra te Deventer met ingang van 10 juni 2016 voor de duur van één jaar als ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Raalte als bedoeld in artikel 36a van de
Gemeentewet.
Met de aantekening dat de fracties van de VVD, LA, BB, mevrouw Van Steen van het CDA en de heer
Van Kampen van de SP geacht willen worden tegen te hebben gestemd.
10 Vaststellen raadsvoorstel kernenbezoek Broekland
De raad besluit:
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de gepresenteerde pitches;
Het college te verzoeken in gesprek te gaan met de werkgroep Bouwhuisplein voor de verdere
uitwerking van de pitch en bij de Zomernota de stand van zaken te melden;
De andere pitches niet te agenderen, omdat deze worden meegenomen in andere
(beleids)trajecten, geen actie van de gemeente verwachten of geen prioriteit hebben.

Blad 13

11 Rondvraag
De vraag van de heer Schokker over een aanspreekpunt in de gemeente voor de agrarische sector wordt
schriftelijk beantwoord.
12 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad gehouden op 30 juni 2016.
de griffier,

de voorzitter,

drs. J.B. Zijlstra

M.P. Dadema

