Besluitenlijst Raadsvergadering

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Raalte gehouden op 25 januari 2018 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,
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,
en R.R.A. Vloedgraven
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
D66
de heren G. Terlouw en P.W.M. Moorman
PvdA
de heer A. van der Wilt
BurgerBelangen
de heer B.J.M. Nijboer en mevrouw P.M.J. Hegeman
Afwezig met kennisgeving: mevrouw E.C.P.M. van Steen en de heer M. Kampman
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
Voorgesteld wordt om een agendapunt toe te voegen in verband met de benoeming van een
plaatsvervangend griffier. Dit wordt als agendapunt 5a geagendeerd.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 december 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.

5a

Benoeming plaatsvervangend griffier
De raad besluit:
1.

Mevrouw T. Klein Wolterink te Paasloo per 1 februari 2018 te benoemen tot
plaatsvervangend griffier.
2. De jaarlijkse kosten, geraamd op € 8.800, mee te nemen in de zomernota 2018.

6

Vaststellen Verordening ambtelijk bijstand en fractieondersteuning
De raad besluit de verordening "Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Raalte 2018" vast
te stellen.

Blad 2

7

Vaststellen Ambitie in dienstverlening, het verschil maken voor Raalte
De raad besluit de ambitie in dienstverlening, het verschil maken voor Raalte, vast te stellen.

8

Vaststellen Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
De raad besluit de verordening tot wijziging van de verordeningen maatschappelijke
ondersteuning Raalte 2017 en jeugdhulp gemeente Raalte 2017 vast te stellen en te bepalen dat
deze verordening met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 januari 2018.

9

Vaststellen Opzet Omgevingsvisie Raalte
De raad besluit de opzet voor de Omgevingsvisie van Raalte vast te stellen.

Blad 3

10

Vaststellen Aanpassing protocol geheimhouding en beslotenheid
De fractie van het CDA dient het volgende amendement in:

Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.

Blad 4

Er wordt een mondeling amendement ingediend om in artikel 22 van het protocol de zinsnede
“zoals het schaden van de financiële belangen van de gemeente, gerechtelijke procedures of
wanneer het gaat over personen” te laten vervallen.
Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.
De raad besluit de geamendeerde “wijziging van het protocol geheimhouding en beslotenheid
gemeente Raalte (2018)” vast te stellen.
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
11

Rondvraag
De schriftelijke rondvraagvragen van de fractie van de PvdA over schuldhulpverlening worden
door het college beantwoord.
De vragen van de heer Kreule (VVD) over het bedrijventerrein worden mondeling door het
college beantwoord.
De vragen van de heer Van Kampen (SP) over afvalcontainers worden mondeling door het
college beantwoord.

12

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad gehouden op 19 april 2018.
de griffier,

de voorzitter,

J.B. Zijlstra

M.P. Dadema

Blad 5

