Datum

Raadsli
d/Fract
ie
Peter
Moorm
an?D66

Raadsinstru
ment

Onderwerp/Agendapunt Inhoud

Schriftelijke
vraag

Binnenklimaat scholen

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Detail Wagenmans
s/Raalte/09c17d56-833b-4b3d-a8e33d80f29a2028

Duijtsh
off

Schriftelijke vragen BB
over locatie
gemeentewerf in relatie
tot ontwikkeling locatie
Douma-Deuren
Weigeren
werkgroepleden VI

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Detail Wagenmans
s/Raalte/09c17d56-833b-4b3d-a8e33d80f29a2028

Nijman

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Detail Wagenmans
s/Raalte/09c17d56-833b-4b3d-a8e33d80f29a2028

Lantink

Helpende Handen

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Detail Wagenmans
s/Raalte/09c17d56-833b-4b3d-a8e33d80f29a2028

Steen

23-12-2021 Jeroen Schriftelijke
Neimeij vraag
er
23-12-2021 Sylvia Toezegging
vd
Heide /
BB

lokaal uitvoer
stikstofbeleid

Lantink

16-12-2021 VVD

rekenkamerrapport
statushouders

https://portal.ibabs.eu/ListReport/V Wagenmans
iew/09c17d56-833b-4b3d-a8e33d80f29a2028
De raad wordt schriftelijk
Wagenmans
geïnformeerd over de voortgang
rondom de renovatie van de
Mokwerf, aanbesteding, duiding van
de situatie met een tijdspad.
In afstemming met de wethouder
Van Loevezijn
wonen de gemeenteraad
informeren over de monitoring (op
basis van de door het college
vastgestelde normwaarden) van de
huisvesting statushouders.

6-1-2022

4-1-2022

Schriftelijke
Ben
Nijboer vraag
/BB

Egbert
den
Daas/L
A
23-12-2021 Sylvia
van der
Heide /
BB
4-1-2022

Schriftelijke
vraag

Schriftelijke
vraag

Toezegging

Inlichtingen van en door
het college

Portefeuilleho Actieho Afdoeningsvoo
uder
uder
rstel

9-12-2021

9-12-2021

VVD,
Motie
CDA,
BB en
LA
Toezegging
Alle
fracties

9-12-2021

LA

Toezegging

9-12-2021

LA

Toezegging

7-12-2021

Ben
Schriftelijke
Nijboer vraag
/BB
LA
Toezegging

2-12-2021

woningbouwlocatie
Molenweg Heino

snellere uitgifte en meer woningen

Wagenmans

De wethouder heeft toegezegd een Wagenmans
verdiepingsslag te maken m.b.t.
zelfbewoningsplicht aan de hand
waarvan een inhoudelijke discussie
met de gemeenteraad gevoerd kan
worden
in aanvulling op de eerder gedane Wagenmans
woningbouwlocatie
toezegging, die al op de LBT staat,
Molenweg Heino
dat de wethouder zelf in overleg
gaat met de bewoners van de
Molenweg over de toekomstige
inrichting, heeft de wethouder
toegezegd dat hij de uitkomsten van
dit overleg zal terugkoppelen naar
de gemeenteraad.
uitbreiding
De bewoners van de Lenteweg
Wagenmans
bedrijventerrein
worden betrokken bij de inrichting
Blankenfoort
van het gebied.
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Detail Toeter
Problemen
leerlingenvervoer en WdK s/Raalte/09c17d56-833b-4b3d-a8e33d80f29a2028
de extra vragen die tijdens de rond Wagenmans
bestemmingplan
de tafel door de insprekers zijn
Molenweg
gesteld, die betrekking hebben op
de reactie op de ingediende
zienswijzen, worden schriftelijk
beantwoord waarbij de reactie op
de zienswijze nader wordt
beargumenteerd.

Lantink
Aangenomen

woningbouwlocatie
Molenweg Heino

Schror

Lantink

2-12-2021

LA

Toezegging

bestemmingplan
Molenweg

2-12-2021

VVD

Toezegging

IHP

2-12-2021

GB

Toezegging

Beleidsplan fiets

Jan
Schriftelijke
Datem vraag
a / LA
25-11-2021 Jan
Toezegging
Schokk
er / GB
1-12-2021

De Productie

Inlichtingen van en door
het college

De wethouder heeft toegezegd zelf Wagenmans
met de bewoners in gesprek te gaan
over de toekomstige inrichting van
de Molenweg.
college gaat bij schoolbesturen na Niens
welke onderdelen uit het onderzoek
m.b.t. schoolkeuzes met de raad
gedeeld kunnen worden.

Lantink

college informeert de raad over
Toeter
mogelijkheden voor aanschaf van
fietsen door minima.
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewLi Van Loevezijn
stEntry/Raalte/0d4cdfae-50ec-4cb6acae-813376c6bc4d
GB stelt vragen over
Dadema
diefstal/vernieling betaalautomaten
bij boerderijen. 1. Ziet het college
kans om met preventieve
maatregelen zoals controle,
toezicht, voorlichting en andere
preventieve maatregelen een
bijdrage te leveren om dit te
voorkomen. 2. Verzoekt het college
om uit te zoeken of er kansen zijn
voor de gedupeerden om schade die
niet door de verzekering of anders
wordt gecompenseerd om die op
enigerlei wijze vergoed te krijgen.

Schror

Van
Harten

Duijtsh
off
Steen
Beantwoording
is op 11-1-2022
bij schriftelijke
vragen gezet.
Voorstel:
afvoeren

25-11-2021 Arie
Toezegging
van der
Wilt /
PvdA

Bespreken
principeverzoek
uitbreiding
varkenshouderij
Heetenseweg 9A-9C

18-11-2021 Jordy Toezegging
Hunne
man /
D66
11-11-2021 PvdA, Motie
D66,
GL, LA
en BB

BRP

4-11-2021

Ben
Toezegging
Nijboer
/ BB

Wat zijn de achtergrondwaarden
Wagenmans
van de huidige bestemming van
Heetenseweg 9A-9C, welke waarden
zijn bepalend geweest en wat zijn de
overwegingen om hier anders naar
te kijken.
Wanneer is het gerechtvaardigd om Dadema
vanuit de betrokkenheid van de
overheid gegevens te verstrekken?

Vaststellen
doorstroming op de woningmarkt
Programmabegroting
2022 en meerjarenraming
2023-2025
Inlichtingen van en door
het college

Wagenmans

De fractie krijgt signalen over bijna Melenhorst
ongelukken bij Kruispunt Bos. De
vraag is of de verkeerslichten te
scherp zijn afgesteld waardoor
overstekende fietsers niet genoeg
tijd hebben om veilig over te steken
of dat automobilisten door rood
rijden. De fractie vraagt de
problematiek onder de aandacht te
brengen bij de wegbeheerder en te
bezien wat mogelijke oplossingen
kunnen zijn. Wethouder Melenhorst
heeft toegezegd de gestelde vragen
schriftelijk te beantwoorden.

Lantink

Overwe
g

Lantink

Lantink

4-11-2021

Diverse Toezegging
fracties

28-10-2021 Alle
Toezegging
fracties
14-10-2021 LA, D66 Motie
en
PvdA
14-10-2021 Jan
Toezegging
Schokk
er/GB

7-10-2021

Diverse Toezegging
fracties

Warmtevisie: wethouder Niens
Niens
heeft bij de behandeling van de
warmtevisie toegezegd dat de
landelijke maatregelen die er komen
actief worden opgevolgd en deze
van tijd tot tijd met de
gemeenteraad te wisselen om te
bekijken hoe hiermee om te gaan.
Mocht extra kaderstelling nodig zijn,
dan is de gemeenteraad hiervoor
aan zet.
Adviesraad sociaal domein Over 1,5 jaar evaluatie of één
Toeter
adviesraad voldoet aan de
verwachtingen
“Steun aan agrarische
steun boeren
Wagenmans
sector binnen gemeente
Raalte”
Bijeenkomst over verschillende
Steun aan agrarische
Wagenmans
onderwerpen
waar
de
gemeente
sector binnen gemeente
mee bezig is in het kader van de
Raalte
landbouw (zoals leader en
ervencoaches) wordt herhaald
College beziet of het met een
Scenariostudie afval
Niens
voorstel komt over scheiding van
afval bij sociale organisaties
Warmtevisie

Steen

Schror

Lantink

Steen

Steen

7-10-2021

30-9-2021

BB

Toezegging

alle
Toezegging
fracties

Scenariostudie afval

Prestatieafspraken met
Salland Wonen

In enquête wordt specifiek aandacht Niens
gevraagd voor GFT-afval in het
buitengebied en aan de vraag
waarom inwoners de grijze
container 4 wekelijks bij de weg
zetten

Steen

Afgesproken is dat er een sessie bij Wagenmans
SallandWonen wordt georganiseerd
voor raadsleden over tijdelijke
eenheden/flexwonen (business
case). Er is aan de fracties gevraagd
of zij nog aanvullende
bespreekpunten hebben. Dit heeft
nog één vraag opgeleverd. Dit is
kortgesloten met Francisca (i.v.m.
ziekte van Rineke) die samen met
SallandWonen zal zorgdragen voor
het organiseren hiervan.

Lantink

De enquête
afval is in
afrondende
fase en hierin
wordt de vraag
uit de
toezegging
uitgevraagd.
Daarmee is aan
de toezegging
voldaan.
Voorstel:
afvoeren

2-9-2021

GB, LA, Toezegging
PvdA

2-9-2021

GL

Toezegging

2-9-2021

GL

Toezegging

verordening marktgelden De stand van zaken van de nadere Melenhorst
verkenning naar aanleiding van het
en onderzoek
uitgevoerde marktonderzoek wordt
warenmarkten
meegenomen bij de jaarlijkse
monitoring van de economische
agenda.
College beziet of toegevoegde
Zonnepark Rekoplas
Wagenmans
natuurwaarden geborgd kunnen
worden in de af te sluiten
overeenkomst en informeert de
raad daarover
Zomernota
College gaat in oktober 2021 met de Wagenmans
raad in discussie over de
geluidskering rond de N35, inclusief
de exploitatie van de Franciscushof

2-9-2021

CDA

Toezegging

Informatie stikstof

6-7-2021

GB

Toezegging

GRP

6-7-2021

BB

Toezegging

Nieuwe Strunk

24-6-2021

VVD

Toezegging

Kadernota

Steen

Lantink

Nijman
Wordt
betrokken bij
het
bestemmingspl
an
Franciscushof.

College beziet mogelijkheden of
kleine maatregelen (nog niet
bewezen aanpak/technieken) als
pilot in een vergunning
meegenomen kunnen worden
Vanuit jaarlijkse monitoring wordt
de raad geïnformeerd

Wagenmans

Lantink

Van Loevezijn

Van
Harten Eerste keer
wordt verwacht
in 2022.

Vervolg Bolster wordt
gerapporteerd aan de raad
College informeert de raad over
plaatsing van AMVR-camera’s

Wagenmans

Steen

Dadema

Steen

29-4-2021

VVD

Toezegging

Programma Wonen

25-3-2021

Diverse Toezegging
fracties

Sallandse Heuvelrug

26-11-2020 Diverse Toezegging
fracties

Economische agenda

26-11-2020 LA

Economische agenda

Toezegging

Het plan van aanpak voor het
vormgeven en uitvoeren van de
pilot ‘bewustwording, advies en
onderzoekdoorstroming langer
zelfstandig thuis’ gaat naar de
gemeenteraad voordat er met de
uitvoering wordt gestart
De gemeenteraad ontvangt een
jaarlijkse terugkoppeling over de
voortgang van de verbreding van
het Nationaal Park Sallandse
Heuvelrug
Er komt een jaarlijkse monitoring
van de economische agenda en
college zoekt naar indicatoren

Wagenmans

Nijman

Van Loevezijn

Steen

Melenhorst

Steen

College wil kwalitatief duiden in
Melenhorst
hoeverre circulariteit, duurzaamheid
en CO2-reductie worden
gestimuleerd op economisch terrein

Steen

