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Zaaknr.

24259-2018

Aanwezig

Burgemeester Dadema, wethouders Wagenmans, Van Loevezijn, Niens, Melenhorst, Toeter, gemeentesecretaris Cornelissen (m.u.v. agendapunt 9),
loco-gemeentesecretaris Nijman (agendapunt 9) en bestuurssecretaris Knipping

Afwezig
m.k.

Gemeentesecretaris Cornelissen (agendapunt 9)

Domein

Nr.
1.

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2019

Het college heeft de besluitenlijst goedgekeurd en vastgesteld.

BEHEER

2.

Er zijn door drie inwoners schriftelijk vragen gesteld aan de gemeenteraad
over natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. De raad heeft de
betreffende brieven in handen gesteld van het college voor advies. Met
bijgevoegde brieven worden de vragen beantwoord.
(31538-2019

Het college besluit de antwoordbrieven aan inwoners over
natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups ter afhandeling
in handen te stellen van de agendacommissie.

SAMENLEV

3.

De VNG en de vakbonden FNV en CNV hebben op 28 juni 2019 een
onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao voor de sociale werkvoorziening
(Cao SW) 2019.
De VNG legt dit akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen
uitbrengen.
De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden voor
medewerkers werkzaam onder de vlag van de CAO SW zijn:
De salarisontwikkelingen voor 2019;
Onderzoek naar effecten en mogelijkheden van het pensioenakkoord;
Een aantal technische wijzigingen.
(31482-2019)

Het college besluit:
1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord voor de
Cao SW 2019;
2. De gemeentesecretaris te machtigen om namens het college
te reageren door een stem uit te brengen via het digitale
reactieformulier.

BEDRIJFSV

4.

Er is een principeakkoord gesloten tussen de vakbonden en de VNG over een
Het college besluit:
nieuwe Cao Gemeenten die geldt voor de jaren 2019 en 2020. De VNG legt dit 1. Om in te stemmen met het principeakkoord over een nieuwe
akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen uitbrengen. De
Cao voor de gemeenten;
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belangrijkste afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden voor
medewerkers van de gemeenten zijn:
De salarisontwikkelingen voor 2019 en 2020;
Afspraken over verlof en vitaliteit;
Het voorkomen van opstapeling van werkloosheidsuitkeringen en een
transitievergoeding;
Een werkgeversbijdrage aan de vakbonden.
(31482-2019)

2.

De gemeentesecretaris te machtigen om namens het college
te reageren door een stem uit te brengen via het digitaal
reactieformulier.

BEDRIJFSV

5.

Naar aanleiding van een verzoek om handhaving is een last onder dwangsom
opgelegd om een aantal bouwwerken te verwijderen van een perceel aan de
Twentseweg te Heino. Zowel de aangeschrevene als de verzoekers om
handhaving hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Deze zijn in
handen gesteld van de commissie bezwaarschriften. De commissie stelt voor
het bezwaarschrift van de aangeschrevene ongegrond te verklaren, het
bezwaarschrift van de verzoekers om handhaving gegrond te verklaren en de
opgelegde last onder dwangsom dienovereenkomstig aan te passen.
Voorgesteld wordt het advies van de commissie te volgen.
(28259-2019)

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van de aangeschrevene ongegrond te
verklaren;
2. Het bezwaarschrift van de verzoekers om handhaving
gegrond te verklaren;
3. Een last onder dwangsom op te leggen om alle op het
perceel aanwezige bouwwerken te verwijderen voor
1 oktober 2019.

SAMENLEV

6.

De Stichting Germanen Heeten heeft op 22 juli 2019 een subsidieaanvraag
ingediend voor haar project ‘Oer-Vuur-IJzer’. Het project kent drie
kernprogramma’s: een Germanen Kamer in het Kulturhus Trefpunt, een tijdreis
naar het Germaans verleden met digitale gids langs de opgravingen en
historisch interessante locaties in Heeten en de publicatie van een drieluik ‘De
weg terug naar de Germanen’ in een wetenschappelijke context.
De stichting vraagt aan de gemeente € 65.000. In principe is hiervoor dekking
gevonden vanuit beschikbare middelen voor archeologie, recreatie en toerisme
en cultuur.
(29768-2019)

Het college besluit in te stemmen met een subsidiebijdrage van
€ 65.000 voor het project ‘Oer-Vuur-IJzer’ van Stichting
Germanen Heeten onder de voorwaarden zoals weergegeven in
de Algemene subsidieverordening Raalte 2014.

RUIMTE

7.

Fouragehandel H. Roeke is sedert begin jaren negentig gevestigd in een
voormalig agrarisch bedrijf aan de Herenbrinksweg 4 te Lierderholthuis. De
activiteiten van het bedrijf omvatten hoofdzakelijk agrarisch loonwerk,
fouragehandel en agrarische detailhandel/ruitershop. De activiteiten zijn nog
niet geregeld in het geldende bestemmingsplan. In 2001 heeft het college
besloten de situatie te gedogen totdat voor het bedrijf een regeling wordt
opgenomen in het bestemmingsplan. De wens om een aantal bedrijfsgebouwen te vernieuwen leidt er nu toe dat namens het bedrijf een principe
verzoek voor planologische medewerking aan een vervolgfunctie voor de

Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de
bestemming van het perceel Herenbrinksweg 4 te
Lierderholthuis voor een kleinschalig loonbedrijf annex
fouragehandel en (ondergeschikt) agrarische detailhandel/
ruitersportwinkel, mits aan de gestelde voorwaarden vanuit
VAB wordt voldaan;

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 september 2019

2 van 3

vrijkomende agrarische bestemming Herenbrinksweg 4 te Lierderholthuis is
ingediend. Voorgesteld wordt medewerking te verlenen aan dit verzoek.
(28283-2019)

2. In te stemmen met de ontwikkelingswensen voor de
bedrijfsgebouwen met toepassing van schuur voor schuur
regeling;
3. Bijgaande principebesluit te verzenden.

RUIMTE

8.

In 2007 is een kinderdagverblijf gestart op de locatie aan de Raamsweg 47 te
Mariënheem. Inmiddels is 't Schoapie uitgegroeid tot een professionele
kinderdagopvang. Er zijn drie voormalige agrarische bedrijfsgebouwen in
gebruik. Begin 2017 is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor de
periode van 3 jaar vooruitlopend op de definitieve wijziging van de
bestemming. Namens Kinderopvang ’t Schoapie is een verzoek ingediend
medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming van de locatie
Raamsweg 47 Mariënheem van Agrarisch naar Maatschappelijk. Voorgesteld
wordt om in principe medewerking te verlenen.
(29070-2019)

Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan wijziging van de
bestemming van het perceel Raamsweg 47- 47a te
Marienheem voor een kinderdagverblijf, mits aan de
gestelde voorwaarden vanuit VAB wordt voldaan;
2. De bestemming van Agrarisch te wijzigen naar
Maatschappelijk met 'functieaanduiding 'voormalige
bedrijfsbebouwing' en 'kinderdagverblijf';
3. Bijgaande principebesluit te verzenden.

RUIMTE

9.

Energie Coöperatie Endona heeft het plan om een kleinschalige zonneweide te
realiseren aan de Wijheseweg nabij de kern Raalte. Door tijdelijk voor
maximaal 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan wordt het mogelijk de
zonneweide te realiseren. Met de zonneweide wordt naar verwachting 2,1 MW
duurzame energie opgewekt, dit is vergelijkbaar met het stroomverbruik van
ongeveer 700 huishoudens. Omdat de zonneweide kleiner is dan 2 hectare is
het college bevoegd om over de vergunning te beslissen. Met dit besluit kan de
formele procedure om de omgevingsvergunning voor deze zonneweide te
verlenen gestart worden.
(29157-2019)

Het college besluit:
1. Voornemens te zijn om met een Wabo-projectbesluit af te
wijken van het bestemmingsplan voor het tijdelijk voor
maximaal 25 jaar realiseren van een zonneweide aan de
Wijheseweg;
2. De gemeenteraad ter kennisname te informeren.
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