Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 juni 2020
Zaaknr.

8071-2020

Aanwezig

Burgemeester Dadema, wethouders Wagenmans, Van Loevezijn, Niens, Melenhorst, Toeter, gemeentesecretaris Cornelissen en bestuurssecretaris
Knipping

Afwezig
m.k.
Domein
RUIMTE

SAMENLEV

Nr.

Onderwerp
Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 juni 2020
1. Beantwoording vragen van de fractie van het CDA over stikstof en de
gebiedsgerichte aanpak.
(25252-2020)
2. Voor het Leaderprogramma Salland 2015-2020 is een
cofinancieringaanvraag binnengekomen voor het Leaderproject
“Revitalisatie Kerkhuus te Heino” voor € 25.000.
(29035-2020)

SAMENLEV

3. Voor het Leaderprogramma Salland 2015-2020 is een
cofinancieringaanvraag binnengekomen voor het Leaderproject “’t Schoapie
en het Boetelerveld: Verbinding tussen mens, landbouw, water en natuur.”
voor € 25.000.
(24963-2020)

RUIMTE

4. Op 6 mei 2020 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Zweurnink 63 in
Heeten. De woning wordt de zevende woning waar zes zijn toegestaan in
het bouwvlak. Daarnaast wordt de woning deels buiten het bouwvlak
gebouwd. Het bouwplan is hierdoor in strijd met het bestemmingsplan.
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Besluit
Het college heeft de besluitenlijst goedgekeurd en vastgesteld.
Het college besluit de beantwoording van de vragen van de
fractie van het CDA over stikstof en de gebiedsgerichte aanpak
vast te stellen.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met een bijdrage van € 25.000 voor
het Leaderproject “Revitalisatie Kerkhuus te Heino” te
dekken uit het de reserve Kracht van Salland € 15.000
en reserve klimaat € 10.000.
2. Dit besluit aan de aanvragers mee te delen door
bijgevoegde beschikking aan hen te verzenden.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met een bijdrage van € 25.000 voor
het Leaderproject “’t Schoapie en het Boetelerveld:
Verbinding tussen mens, landbouw en natuur”, te
dekken uit het de reserve Kracht van Salland.
2. Dit besluit aan de aanvragers meedelen door
bijgevoegde beschikking aan hen te verzenden.
Het college besluit:
1. Voornemens te zijn om met een Wabo-projectbesluit af
te wijken van het bestemmingsplan ‘IJsselgouwe’ ten
behoeve van de bouw van een vrijstaande woning.
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SOCIAAL

Op 18 juni 2019 heeft uw college ingestemd met het wijzigen van de
anterieure overeenkomst IJsselgouwe uit 2012 en met de inhoud van het
daarvoor opgestelde addendum. Onderdeel van het addendum was het
verzoek van Vazet om van de 11 vrije kavels in het plan IJsselgouwe 13
(kleinere) vrije kavels te maken. Deze aanvraag past binnen de
overeenkomst en voorgesteld wordt om met een Wabo-projectbesluit af te
wijken van het bestemmingsplan.
(29867-2020)
5. De gemeente Raalte heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) naar zich toe te trekken per 1 januari 2016.
Als onderdeel daarvan werd de Stichting Werk Raalte (SWR) opgericht, om
de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers te beheren. Gezien de vele
ontwikkelingen binnen (de transformatie in) het sociaal domein, is besloten
te onderzoeken hoe de gemeente invulling kan geven aan haar taken op het
gebied van de Participatiewet en de Wsw, op een manier die aansluit bij de
ontwikkelingen en brede visie op het sociaal domein. Het college heeft
Nautus gevraagd om dit in kaart te brengen en om het college te adviseren
welke ontwikkelrichting voor de SWR hier bij past, en wat dit betekent voor
de governance en daarmee de bestuurssamenstelling. Inmiddels is dit
onderzoek afgerond. Voorgesteld wordt op basis van het rapport
geadviseerd om te kiezen voor het Roalter model.
(29819-2020)
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2. Indien geen zienswijzen worden ingediend de
omgevingsvergunning onder mandaat te laten verlenen
door de behandelend ambtenaar.

Het college besluit:
1. Het bestuur van de SWR middels bijgevoegde brief te
verzoeken om de bestuurssamenstelling van SWR aan
te passen en een bestuur van uitsluitend ambtelijke
vertegenwoordiging (op ambtelijke titel) voor te dragen.
Dit leidt tot een wijziging van de statuten van de SWR.
2. Op basis van het onderzoeksrapport te kiezen voor de
doorontwikkeling richting het ‘Roalter model’, en
daarmee te besluiten om:
a. De kerntaken (begeleiding, bemiddeling,
detachering) onder te brengen binnen de
gemeentelijke organisatie;
b. Instrumenten (bijvoorbeeld taalscholing,
trainingen of aanpassingen van de werkplek) in
kopen bij organisaties die daarin
gespecialiseerd zijn;
c. Beschut werk in eigen beheer uit te blijven
voeren door de SWR;
d. De dienstbetrekkingen van Wsw-werknemers
(het formeel werkgeverschap) ondergebracht te
houden in de SWR.
3. Aanvullend hierop de volgende uitgangspunten mee te
geven voor de implementatie, waarmee we tegemoet
komen aan de behoeften van de Wsw-medewerkers:
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De SWR behoudt haar eigen identiteit en voert
haar taken zo zelfstandig mogelijk uit;
b. De SWR is de thuisbasis voor alle Wswmedewerkers, die ook gemeenschappelijke
activiteiten met elkaar blijven organiseren;
c. De SWR richt zijn eigen managementstructuur,
administratie en overige bedrijfsvoering in.
Een externe procesbegeleider in te huren voor de
implementatie van het Roalter Model, en hier eenmalig
€ 25.000 vanuit het transformatiebudget sociaal domein
voor beschikbaar te stellen.
De raad te informeren over het onderzoeksrapport en
dit besluit middels bijgevoegde informatienota.
a.

4.

5.
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