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

Beslispunten
1.

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

Besluit

Inleiding
GemeenteBelangen maakt zich op dit moment zorgen over de huidige situatie waarin we leven met het coronavirus. De
winkels zijn gesloten of op afspraak open. De horeca en het Kultuurhus moeten nog gesloten blijven. Er zijn bewoners en
bezoekers in Raalte die graag gebruik willen maken van een toilet. Op dit moment is het niet mogelijk. Ze begrijpen ook
dat de ondernemers in het centrum, die nu gedeeltelijk open mogen en straks weer open mogen, er niet op staan te
wachten in deze tijd om iedereen naar het toilet te laten gaan. Zij verwachten dat dit voor de toekomst problemen gaat
geven en vraagt of er tijdelijke evenementen toiletten kunnen worden geplaatst en of er gesprek met supermarkten kan
worden gevoerd, en de toiletten op de Domineeskamp voor dit moment kunnen worden opengesteld.

Beoogd effect
De beantwoording van de schriftelijke vragen GB.

Argumenten
1.1 De vragen GB-fractie worden in de bijgevoegde brief beantwoord.

Duurzaamheid
N.v.t.
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Kanttekeningen
Per 6 april 2021 wordt het toilet op de Domineeskamp opengesteld. Als de regels rondom winkelen worden versoepeld,
zal mogelijk het toilet op de Domineeskamp weer worden afgeschaald en kan worden teruggevallen op de structurele
oplossing.

Financiën
Geschatte kosten die worden gemaakt zijn schoonmaakkosten. Deze bedragen rond de € 900,- per maand.

Vervolg
Toiletten worden vanaf 6 april geopend van maandag tot en met zaterdag.

Communicatie
Bericht plaatsen op de gemeentepagina in het Sallands Weekblad en facebook dat het toilet Domineeskamp is
opengesteld.

Bijlagen
Bijlage
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