Besluitenlijst Raadsvergadering

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Raalte gehouden op 20 april 2017 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. Bennink, W.P.H. de Hair, M.J. Hoogeslag (vanaf
agendapunt 6), 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
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
De voorzitter opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom en vraagt een moment stilte voor
ieders persoonlijke overweging.
2 Vaststelling agenda
De fractie van de SP kondigt een motie vreemd aan de orde aan. Deze motie wordt behandeld bij
agendapunt 8a.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3 Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2017
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Vaststellen besloten besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2017
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.

Blad 2

6 De Raad op Pad in Heino
De fractie van BurgerBelangen dient de volgende motie in:

De fractie van BurgerBelangen houdt de motie aan.

Blad 3

De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de pitches “deelname aanbesteding dagbesteding”, “Bospark Wooldhuis”,
“Zwerfafval”, “overlast bomen Korenbloem, “Behoud groen Gouden Emmer”, “Kap boom Speltakker”
en “Cultureel centrum de Maalderij”;
2. Het college te verzoeken de pitcher over de hondenspeelweide in contact te brengen met de
landgoedbeheerder van ’t Rozendael en de pitcher van het bospark Wooldhuis om te onderzoeken of
daar mogelijkheden voor een hondenspeelweide liggen;
3. Vooralsnog niet te kiezen voor een alternatieve locatie van de vertrek- en aankomst locatie van de
discobus en het college te verzoeken de situatie in afstemming met de politie in de gaten te houden
om verdere overlast te voorkomen;
4. Het college te verzoeken de blijverslening als actiepunt mee te nemen in het actieplan zelfstandig
thuis wonen;
5. Het college te verzoeken de pitch over de verkeersveiligheid in Heino als verkeersmeldingen op te
pakken;
6. Het college te verzoeken in gesprek te gaan met de pitcher over de Vlaminckhorstweg;
7. Het college niet de opdracht te geven de papiercontainer voor afvalinzameling in te voeren;
8. Het college te verzoeken om de pitch over het fietspad in Laag Zuthem mee te nemen in het bredere
onderzoek om de route langs de Wetering te verbeteren en het herinrichtingsvoorstel in Laag Zuthem;
9. Het college te verzoekende pitch over de verkeersnelheid op de Lemelerveldseweg als
verkeersmelding op te pakken;
10. Het college te verzoeken het signaal ten aanzien ouderenzorg als actiepunt mee te nemen in het
actieplan zelfstandig thuis wonen.

Blad 4

7 Vaststellen raadsvoorstel Verkeersstudie Bereikbaarheid centrum Raalte
De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

De vergadering wordt geschorst en heropend.

Blad 5

De fractie van de PvdA dient de volgende motie in:

Blad 6

Het amendement wordt verworpen met de aantekening dat de fracties van VVD en BB geacht willen
worden voor het amendement gestemd te hebben.
De heer Nijboer legt een stemverklaring af inhoudende BurgerBelangen betreurt het dat in deze op zich
mooie ontwikkelingen de Daggertsbrug niet is meegenomen. Dat gezegd hebbende, stellen we vast dat er
wel hele goede plannen inzitten. Het is heel goed om mogelijkheden in kaart te brengen en vanwege dat
aspect zullen we het plan zeker steunen.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de verkeersstudie “Bereikbaarheid centrum Raalte” welke als bijlage 2 is
bijgevoegd;
2. In te stemmen met het opstellen van een maatregelenpakket ter verbetering van de bereikbaarheid
van het centrum van Raalte uitgaande van variant 1a (Verblijfskarakter exclusief openstelling
verbinding Almelosestraat - Brugstraat voor gemotoriseerd verkeer).
De motie wordt verworpen met de aantekening dat de fracties van PvdA, D66, LA, BB en VVD geacht
willen worden voor de motie gestemd te hebben.
8 Vaststellen raadsvoorstel inrichting en financiële bijdrage knooppunt Raalte
De vergadering wordt geschorst en heropend.
De fractie van BurgerBelangen dient het volgende amendement in:

Blad 7

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

Blad 8

De fractie van GemeenteBelangen dient het volgende amendement in:

De heer Nijboer (BB) legt een stemverklaring af inhoudende we willen tegen dit amendement stemmen,
omdat het te éénzijdig uitgaat van alleen de fietstunnels.

Blad 9

De heer Kreule(VVD) legt een stemverklaring af inhoudende aangezien het vorige voorstel het niet heeft
gehaald, zouden we in dit geval uitgaan van het verhaal van de wethouder en hem eerst met varianten
laten komen.
Het amendement wordt aangenomen met de aantekening dat de fracties van VVD, LA, SP en BB geacht
willen worden tegen het amendement gestemd te hebben.
De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

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

Blad 10

De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

De fractie van de VVD houdt het amendement aan.

Blad 11

De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:

De fractie van de VVD trekt het amendement in.
De heer Nijboer legt een stemverklaring af inhoudende de fractie van BurgerBelangen stemt voor de
punten 1 tot en met 4 en wordt geacht tegen punt 5 te hebben gestemd.

Blad 12

De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de geoptimaliseerde voorkeursvariant voor knooppunt Raalte
(totale kosten € 50 mln);
2. In te stemmen met een gemeentelijke bijdrage van € 4.500.000 aan de geoptimaliseerde
voorkeursvariant knooppunt Raalte inclusief fietsverbinding
3. In te stemmen om het bedrag van € 4.500.000 te dekken door voor een bedrag van
€ 4.361.812 een beroep te doen op de reserve Spoorse doorsnijding Raalte Noord en
voor € 138.188 op de reserve Bovenwijkse voorzieningen (GB);
4. Kennis te nemen van de rapportage quick scan fietsverbindingen knooppunt Raalte d.d.
06 februari 2017;
5. In te stemmen met een fietsverbinding met twee onderdoorgangen tussen de Ceintuurbaan en de
Burgemeester Zuidwijklaan met de volgende randvoorwaarden:
a. De verbinding moet een snel alternatief bieden voor de bestaande verbindingen
b. De verbinding moet zowel verkeersveilig als sociaal veilig zijn
c. De verbinding moet geoptimaliseerd zijn voor fietsverkeer van en naar Heino
d. De verbinding mag toekomstige oplossingen niet in de weg staan
e. De kosten moet passen binnen de totale investering van € 50 miljoen
f. De verbinding moet rekening houden met de mogelijke realisatie van een transferium aan de
noordzijde van het station Raalte en een verbeterde ontsluiting van bedrijventerrein Beaphar.
g. Ontlasting van fietsverkeer van de huidige fietsverbinding tussen Raalte Noord en Raalte dorp
h. Betere verbinding te maken tussen winkelcentrum van Raalte dorp en Raalte Noord.

Blad 13

De fractie van de VVD dient de volgende motie in:

De fractie van de VVD houdt de motie aan.

Blad 14

De fractie van BurgerBelangen dient de volgende motie in:

De motie wordt verworpen met de aantekening dat de fracties van BB en VVD geacht willen worden voor
de motie gestemd te hebben.

Blad 15

De fractie van het CDA dient de volgende motie in:

Het college geeft aan de motie over te nemen.

Blad 16

8a Motie vreemd aan de orde
De fractie van de SP dient de volgende motie vreemde aan de orde in:

De fractie van de SP trekt de motie in.

Blad 17

9 Rondvraag
De schriftelijke rondvraagvragen van de fractie van D66 over stembureaus en de omgevingsvisie zijn
tijdens de vergadering beantwoord door het college.
De mondelinge rondvraagvragen van de fractie van D66 over planning bedrijventerreinen zijn tijdens de
vergadering beantwoord door het college.
De mondelinge rondvraagvragen van de fractie van het CDA over de stand van zaken betreffende
alternatieven bij afvalinzameling en afvalverwerking zijn tijdens de vergadering beantwoord door het
college.
10 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad gehouden op 1 juni 2017
de griffier,

de voorzitter,

J.B. Zijlstra

M.P. Dadema

