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Aanwezig
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Afwezig
m.k.
Domein

Nr.
1.

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 januari 2021

Het college heeft de besluitenlijst goedgekeurd en vastgesteld.

Ruimte

2.

Beantwoording vragen van de fractie van het CDA over het niet rijden van de
buurtbus.
(67494-2020)

Het college besluit:
1. De vragen van de fractie het CDA (bijlage 1) over het niet
rijden van de buurtbus conform bijgaande antwoordbrief
(bijlage 2) te beantwoorden;
2. De gemeenteraad te informeren door toezending van een
afschrift van de antwoordbrief.

Ruimte

3.

Beantwoording vragen van de fractie van Lokaal Alternatief over informatie die
aan zou geven dat de ontwikkelaar van het zonnepark Kanaaldijk-Zuid niet
verder zou willen gaan met deze ontwikkeling.
(67497 - 2020)

Het college besluit de beantwoording van de vragen van de fractie
van Lokaal Alternatief over het verder gaan van de ontwikkeling
zonnepark Kanaaldijk-Zuid.

Sociaal Domein

4.

De behoefte aan samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is de
afgelopen jaren sterk uitgebreid, omdat zij elkaar op veel onderwerpen nodig

Het college besluit:
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hebben om de inwoners goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden.
Bovendien staat de zorg in Nederland voor een grote uitdaging door
maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt
en een toename van het aantal mensen met chronische ziekten. We willen de
zorg ook in de toekomst van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar
houden. Daarvoor moeten we onze krachten bundelen. Onze gemeente maakt
onderdeel uit van de regio Midden-IJssel. In deze regio is nu een gezamenlijke
regiovisie voor zorg en ondersteuning ontwikkeld. Op basis van deze ambities
zullen de komende jaren verdere concrete samenwerkingsafspraken worden
uitgewerkt. Dit sluit tevens aan bij één van de thema’s uit het transformatieplan
‘Doen wat nodig is voor onze inwoners!’, waarin de wens tot verdere
samenwerking ook is opgenomen.
(2748-2021)

In te stemmen met de regiovisie Midden-IJssel, een
gezamenlijke visie op de toekomst van zorg en
ondersteuning;
2. Bijgevoegde informatienotitie aan de raad vast te stellen en
samen met de regiovisie Midden-IJssel te verzenden.

1.

Ruimte

5.

Het bedrijf Orthros wil een deel van haar activiteiten ontplooien bij The Green
East aan de Drosteweg in Raalte. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling naar
geneesmiddelen (artrose) op basis van gist. Deze activiteiten passen niet in het
vigerende bestemmingsplan. Er is daartoe een principeverzoek ingediend voor
het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan om de activiteiten zodoende
mogelijk te kunnen maken. Onderzoek en ontwikkeling is immers een
kernwaarde voor The Green East en om die reden zijn de gewenste activiteiten
aanvaardbaar op The Green East waarmee het haar positie kan verstevigen.
(68829-2020)

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het doen van onderzoek en
ontwikkeling van geneesmiddelen door het bedrijf Orthros
op het terrein van de Green East en deze te vergunnen met
een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.
2. Akkoord te gaan met bijgevoegde brief aan Biedt Ruimte dat
het principeverzoek namens Orthros/The Green East
ingediend heeft.

Ruimte

6.

In september 2020 bent u akkoord gegaan met het stedenbouwkundig plan
voor de locatie Marissink in Nieuw Heeten (zie afbeelding 1). Op basis hiervan is
een ontwerpbestemmingsplan gemaakt (zie afbeelding 2). Kenmerken van dit
bestemmingsplan zijn dat een directe woonbestemming met een flexibele
invulling voor de woningen in fase 1 is opgenomen. In deze fase zijn ook de
zogenaamde rood voor rood woningen opgenomen. Deze bevatten een
voorwaardelijke verplichting om de sloop van minimaal 1000 m2 gebouwen in
het buitengebied te garanderen. Fase twee kan over enkele jaren met een
uitwerkingsplan worden vastgesteld door het College van B&W.
(37156-2020)

Het college besluit akkoord te gaan met het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Heeten, partiële herziening nr. 2, Marissink en deze
conform artikel 3.8 Wro voor een periode van zes weken ter inzage te
leggen.
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Bestuur

7.

Naar aanleiding van vragen van de fractie van Lokaal Alternatief over de
informatievoorziening richting de raad en de ontwikkeling van de voormalige
tuinderij Van der Vechte in Heino is de raad op 17 december geïnformeerd over
het voornemen om een extern juridisch adviseur te laten kijken naar deze casus.
De heer prof. mr. Douwe Jan Elzinga is bereid gevonden deze casus te
onderzoeken en met een advies gekomen. Voorgesteld wordt dit advies ter
beschikking aan de leden van de gemeenteraad en het college en hen met een
brief te informeren over de vervolgstappen.
(4211 – 2021)
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Burgemeester besluit de brief aan de raad en het college over het
advies van Elzinga vast te stellen.

