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Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 maart 2021

Het college heeft de besluitenlijst goedgekeurd en vastgesteld.

2.

De fractie van GemeenteBelangen (GB) heeft 16 maart schriftelijke vragen
gesteld over het openbaar toilet en de huidige situatie centrum en corona.
(22003 - 2021)

Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke van GB
over het openbaar toilet en de huidige situatie centrum en corona
vast te stellen.

3.

Op 3 maart 2021 heeft de fractie van GemeenteBelangen aan het college vragen
gesteld over de kansen voor het ontwikkelen van de recreatieve en toeristische
functie van het Overijssels Kanaal.
Daarnaast is bij de raadsbehandeling van de begroting 2021 in november 2020
toegezegd dat er een verkenning op hoofdlijnen voor de recreatieve kansen
voor het kanaal zal worden aangeboden.
Deze verkenning en de beantwoordingsbrief aan GemeenteBelangen, waarin
ook verwezen wordt naar de verkenning, worden hierbij ter vaststelling
aangeboden.
(22417 - 2021)

Het college besluit:
1. De memo ‘Overijssels Kanaal - verkenning op hoofdlijnen’
vast te stellen en ter informatie aan de raad aanbieden.
2. De antwoordbrief aan GemeenteBelangen vast te stellen.
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4.

De Regio Zwolle en het Rijk hebben in 2020 een akkoord over de Regio Deal
Regio Zwolle bereikt. Het investeringsprogramma bevat achttien projecten
vanuit vijf actielijnen met een investeringsbijdrage van 22,5 miljoen vanuit het
Rijk. Eén van de achttien projecten is het Raalter Agro & Food project. Inmiddels
is er door het rijk een bedrag van €200.000,- gereserveerd. Tijdens de
behandeling van de economische agenda is toegezegd dat de gemeenteraad in
het eerste kwartaal 2021 over het agro & food project wordt geïnformeerd. De
bijgevoegde informatienotitie voorziet hierin.
(24114 - 2021)

Het college besluit de raadsinformatienotitie over de voortgang agro
food regiodealproject gemeente Raalte vast te stellen en door te
sturen naar de gemeenteraad.

5.

Het Actieplan Ondersteuning en Waardering Mantelzorgers Raalte is vastgesteld
voor de periode 2016-2020. Doel was om dit plan in de loop van 2020 te
evalueren, samen met de samenwerkende partijen en in gezamenlijk gesprek
met mantelzorgers uit Raalte. Door de ontwikkelingen en maatregelen rondom
Corona is het niet mogelijk geweest om hiervoor de geplande activiteiten te
kunnen organiseren. Mantelzorgers ervaren nog een drempel in digitaal
contact. Tevens is een persoonlijk en verdiepend gesprek over individuele
situaties en behoeften bij voorkeur fysiek te organiseren. Ook ligt de behoefte
van mantelzorgers in deze bijzondere tijd ook meer op het vlak van een
luisterend oor kunnen bieden, maatwerk in concrete ondersteuning en met
anderen in contact kunnen komen. Hier gaan we dan ook de planning voor
2021 op aanpassen. De evaluatie zoals bedacht gaan we uitstellen tot
vooralsnog januari 2022. Het jaar 2021 gaan we vanuit Mantelzorgondersteuning Raalte benutten om in te spelen op de behoeften van
mantelzorgers en wat zij concreet nodig hebben dit jaar.
(23907 - 2021)

Het college besluit bijgevoegde raadsinformatienotitie vast te stellen
en te verzenden aan de gemeenteraad.

6.

Momenteel voert Prorail in opdracht van Ministerie van I&W en Provincie
Overijssel een verkenning uit naar verbetermaatregelen op het spoortracé
Zwolle – Enschede. In deze verkenning wordt ook gekeken naar een
toekomstige inrichting van de stations Heino en Raalte. Parallel hieraan waren
wij bezig met het onderzoeken van mogelijkheden om de parkeercapaciteit bij
beide stations uit te breiden. Eind 2020 is besloten om beide onderzoeken op
elkaar af te stemmen en integraal te kijken naar een toekomstige inrichting van
de stations en de directe omgeving daarvan. Aan de hand van een
raadsinformatienotitie wordt de raad geïnformeerd over dit proces.

Het college besluit de raadsinformatienotitie over de verkenning
naar de toekomstige inrichting van de stations Heino en Raalte vast
te stellen en ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.
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(23571 - 2021)
7.

De gemeente Raalte heeft eind 2020 deelgenomen aan het landelijk
benchmarkingsonderzoek Waar Staat Je Gemeente (WSJG). In dit onderzoek zijn
3000 inwoners gevraagd naar maatschappelijke thema’s als het woon- en
leefklimaat, de relatie burger – gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en
het thema zorg en welzijn. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de gemeente
Raalte op veel thema’s beter scoort dan in voorgaande jaren en in vergelijking
met gemeenten met ongeveer hetzelfde inwoneraantal. Het totaaloordeel voor
de gemeente is een 7,3 tegenover een 7,0 in 2018 en een 6,6 in 2016.
Vergelijkbare gemeenten scoren in 2020 gemiddeld een 6,6. De resultaten van
dit onderzoek worden enerzijds gebruikt voor de prestatie indicatoren in de
programmabegroting en jaarrekening en anderzijds voor de verdere
verbetering van onze gemeentelijke dienstverlening. Het college wordt
voorgesteld kennis te nemen van de definitieve rapportage en de raad te
informeren over de uitkomsten van het rapport.
(21622-2021)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de definitieve rapportage Waar Staat je
Gemeente 2020;
2. De raadsinformatienotitie onderzoeksresultaten Waar Staat
je Gemeente 2020 vast te stellen en ter kennisname naar de
raad te sturen.

8.

De Covid-19 crisis heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Om het herstel
van de arbeidsmarkt te bevorderen heeft het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een omvangrijk sociaal pakket in het leven geroepen, waarbij
een groot deel van de middelen in regionale verbanden landen. In de regio
Zwolle hebben werkgevers, werknemers, onderwijs, overheid en UWV gewerkt
aan een gezamenlijke aanpak voor de inzet van deze middelen. Dit heeft
geresulteerd in een bestuursakkoord en bijbehorend actieprogramma. De
samenwerkingspartners, waaronder gemeenten, wordt gevraagd hiermee in te
stemmen.
(24364-2021)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde Covid-19 crisis- en
herstelaanpak voor Regio Zwolle, zoals toegelicht in het
1) Bestuursakkoord crisis- en herstelaanpak Regio Zwolle.
Werkgelegenheid en Talentontwikkeling en
2) Actieprogramma crisis- en herstelaanpak Regio Zwolle.
Werkgelegenheid en Talentontwikkeling.
2. De raad te informeren over dit besluit en de crisis- en
herstelaanpak middels bijgevoegde informatienota.
De burgemeester besluit:
1. De centrumgemeente, in de persoon van wethouder René
de Heer, volmacht te verlenen het bestuursakkoord
aangaande de crisis- en herstelaanpak te ondertekenen,
waarmee uw instemming met de voorgestelde aanpak en
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het koppelen van de lokale aanpak aan de regionale
beweging wordt bekrachtigd.
9.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de cultuursector in onze gemeente.
Op 1 december 2020 heeft u ingestemd met de ondersteuning van acht
culturele instellingen. Inmiddels zijn drie nieuwe ondersteuningsverzoeken
ingediend. Ook voor die verzoeken zijn het Koersdocument gemeente Raalte
coronacrisis en de Leidraad coronacrisis gemeente Raalte geraadpleegd bij de
afweging om een financiële ondersteuning al dan niet toe te kennen.
Voorgesteld wordt om Popkoor SVP, St. Caecilia Heeten en Heino’s Mannenkoor
financieel te ondersteunen om te voorkomen dat ze dit jaar niet aan de
financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het totale bedrag van de drie nieuwe
ondersteuningsverzoeken betreft bijna tienduizend euro. Het totaal
aangevraagd ondersteuningsbedrag (inclusief de 1e 8) blijft onder het door het
Rijk beschikbaar gestelde compensatiebudget voor de cultuursector. Het
college kan daarom over deze ondersteuningsverzoeken besluiten.
(23056 - 2021)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de financiële ondersteuning van het Popkoor
SVP, Fanfare St. Caecilia Heeten en Heino’s Mannenkoor voor een
totaalbedrag van € 9.433.
2. De financiële ondersteuning van de steunmaatregelen voor de
culturele instellingen te dekken uit de toegekende
Rijkscompensatiegelden voor de cultuursector.

10.

Eind september 2019 is het RSJ IJsselland (hierna RSJ) in samenwerking met de
11 gemeenten gestart met het project ‘doorontwikkeling inkoopmodel
IJsselland’. Doel is om de gehele jeugdhulp in de regio IJsselland, met
uitzondering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, opnieuw in te kopen
en te contracteren. Op 16 april 2020 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland
besloten de inkoop met één jaar uit te stellen als gevolg van corona. In 2020 en
begin 2021 heeft het RSJ in samenwerking met gemeenten, aanbieders en
adviesraden het inkoopmodel uitgewerkt in een uitvoeringsplan en
inkoopstrategie. Op 17 februari 2021 hebben de bestuurders van het RSJ
IJsselland ingestemd met bovenstaande documenten en met het nader
uitwerken van kwaliteitscriteria, een strategie omtrent het tarievenonderzoek
en het concretiseren van transformatiedoelen. Na besluitvorming door het
bestuur van het RSJ moeten de 11 colleges van de gemeenten in de regio
IJsselland een besluit nemen. Met dit collegevoorstel en bijbehorende
documenten ligt dit nu bij uw college voor ter besluitvorming.
(17732 - 2021)

Het college besluit:
1. In te stemmen met het uitvoeringsplan doorontwikkeling
inkoopmodel Jeugdhulp Regio IJsselland;
2. In te stemmen met de inkoopstrategie voor het doorontwikkelde
inkoopmodel;
3. Kennis te nemen van het advies van het Regionaal
Cliëntenplatform jeugd en de reactie daarop van het
inkoopteam van het RSJ IJsselland;
4. Kennis te nemen van het ongevraagde advies van de Wmo-raad
en in te stemmen met verzending van de voorgestelde reactie
daarop aan de Wmo-raad;
5. De inkoopstrategie en het uitvoeringsplan middels een afschrift
van bijgevoegd collegevoorstel ter kennisname te brengen aan
de gemeenteraad.

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 maart 2021

11.

Op grond van de Wabo en het Besluit omgevingsrecht dient jaarlijks een
evaluatie worden opgesteld waaruit blijkt of de activiteiten die zijn opgenomen
in het VTH jaarprogramma zijn uitgevoerd. Bijgaand treft u aan het VTH
jaarverslag over 2020.
(24092-2021)

Het college besluit:
1. Het jaarverslag VTH 2020 vast te stellen
2. Het jaarverslag ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad
3. Het jaarverslag toe te zenden aan GS van Overijssel

12.

Uit eind 2020 gevoerde overleggen met projectontwikkelaar VanWonen is
gebleken dat VanWonen een voorkeur heeft om één op één, en niet via een
biedprocedure zoals vastgelegd in een bestaand contract, 42 woningen
projectmatig te realiseren in Franciscushof-Zuid en de hiervoor benodigde
bouwgrond tegen een marktconforme prijs af te nemen. VanWonen heeft
onlangs aangeven het voorgaande contractueel te willen vastleggen en
rechtstreeks met de gemeente tot overeenstemming te willen komen, waarbij
de openbare biedprocedure komt te vervallen. Gelet op het feit dat een
marktconforme koopprijs ook kan worden gegarandeerd op een andere manier
dan via een openbare biedprocedure en gezien de gewijzigde
marktomstandigheden wordt voorgesteld om in te gaan op het verzoek van
VanWonen en te komen tot een nieuwe overeenkomst met VanWonen.
(22243 - 2021)

Het college besluit:
1. Het bestaande contract met ontwikkelaar VanWonen over de
bouw van woningen in het plangebied Franciscushof-Zuid aan
te passen, waarbij de openbare biedprocedure wordt vervangen
door prijsvaststelling door taxatie.
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde
informatienotitie.

13.

De eigenaren van Weseperweg 55 Heeten hebben een principeverzoek
ingediend om in de voormalige bedrijfswoning een kleinschalige woongroep
voor 4 ernstig meervoudige beperkte kinderen te vestigen. Dit als
nevenactiviteit van het agrarisch bedrijf. Het plan kan gelijkgesteld worden met
een zorgboerderij met overnachting. Er kan medewerking worden verleend aan
het plan omdat een zorgboerderij zonder overnachtingen met een maximum
oppervlakte van 200 m2 al bij recht is toegestaan. Het toestaan van
overnachtingen bij een zorgboerderij is een kleinschalige afwijking van het
bestemmingsplan.
(12666 - 2021)

Het college besluit:
1. In principe in te stemmen het verzoek om een kleinschalige
woongroep voor meervoudige beperkte kinderen te vestigen in
een gebouw aan de Weseperweg 55 Heeten en mee te werken
door middel van een WABO-projectbesluit.
2. Bijgevoegde conceptbrief principemedewerking vast te stellen.

14.

De initiatiefnemer heeft het verzoek ingediend om het bestemmingsplan te
wijzigen, om op zijn perceel een Rood voor Rood woning te realiseren. De
locatie betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Alle landschapsontsierende bebouwing met een oppervlakte van 1.012 m2 wordt gesloopt.

Het college besluit:
1. In principe in te stemmen het verzoek om Rood voor Rood toe te
passen aan Lemelerveldseweg 38 Heino en de bestemming te
wijzigen van agrarisch naar wonen;
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15.

Akkoord te gaan met het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Raalte, 43e wijziging, omgeving
Lemelerveldseweg 38 en deze conform artikel 3.6 Wro voor een
periode van zes weken ter inzage te leggen;
3. Het wijzigingsplan één week na afloop van de
zienswijzentermijn vast te stellen, mits:
a) geen zienswijzen zijn ingediend.
b) geen ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
zijn aangebracht.
4. Geen exploitatieplan op basis van artikel 6.12, tweede lid van de
Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het verhalen van
kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen
gronden anderszins verzekerd is.

Daarnaast wordt de paardenbak weggehaald. Alleen de hooiberg blijft
behouden. Voor dit plan is niet eerder een principeverzoek ingediend.
(21077 - 2021)

2.

Het college wordt geïnformeerd over de vier i-Uitvoeringsplannen 2022-2025,
te weten 1. Dienstverlening en Participatie; 2. Fysiek, Economie en OOV; 3.
Sociaal en 4. Bedrijfsvoering. Tevens wordt het college gevraagd om de
benodigde middelen mee te nemen in de afwegingen bij de kadernota 2022.
(21854-2021)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de vier i-Uitvoeringsplannen 20222025, te weten: 1. Dienstverlening en Participatie; 2. Fysiek,
Economie en OOV; 3. Sociaal en 4. Bedrijfsvoering;
2. De benodigde middelen voor de autonome ontwikkelingen
en de initiatieven met prioriteit 1a te betrekken bij de
afwegingen voor de Kadernota 2022.

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 maart 2021

