Besluitenlijst Raadsvergadering

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Raalte gehouden op 8 maart 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,
M. Kampman, J.J. Seekles en mevrouw A.G.M. Holtmaat-Smienk (vanaf 20.00 uur)
CDA
de heren R. Godeschalk, J.A.M. Alferink, B.M. Grolleman, G.E.M. Temmink,
R.R.A. Vloedgraven en mevrouw 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
D66
de heer 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:
De heer G. Terlouw
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 deze extra raadsvergadering, heet een ieder van harte welkom en vraagt een
moment stilte voor ieders persoonlijke overweging.
2 Vaststelling agenda
De fracties van D66 en VVD verzoeken om agendering van een motie vreemd aan de orde.
De moties worden als agendapunt 4a behandeld.
Mevrouw Van Steen vraagt of in de agenda de rondvraag toegevoegd kan worden. De rondvraag
wordt als agendapunt 4b geagendeerd.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3 Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
4 Debat Bestuursovereenkomst Knooppunt Raalte
De vergadering wordt geschorst
De fractie van LA dient met alle overige fracties de volgende motie in:

Blad 2

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

4a Motie vreemd aan de orde
De fractie van D66 dient de volgende motie in:

Blad 3

De motie wordt aangenomen met de aantekening dat de fractie van VVD
geacht wil worden tegen de motie gestemd te hebben.

Blad 4

De fractie van de VVD dient de volgende motie in:

De heer van Kampen (SP) legt een stemverklaring af inhoudende wij willen niet dat die laatste
categorie die benoemd werd. Ik bedoel er niet de mensen mee die bij de sociale werkplaats
wegkomen, die hebben wij al aan het werk. Maar ik bedoel de categorie die als verplichting voor
een, laat ik maar zeggen, voor een uitkering aan het werk gezet worden om de rotzooi van een
ander op te ruimen, dat lijkt ons geen goede zaak.
De motie wordt verworpen met de aantekening dat de fracties van LA, BB en VVD
geacht willen worden voor de motie gestemd te hebben.

Blad 5

4b Rondvraag
De vragen van mevrouw Van Steen over in hoeverre de ontvlechting van het Sportbedrijf is
afgerond worden mondeling door het college beantwoord.
5 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.41 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

