Besluitenlijst Raadsvergadering
Openbare, digitale, vergadering van de raad van de gemeente Raalte gehouden op 23 december
2021 om 19.30 uur.
Voorzitter:
Griffier:

de heer M.P. Dadema
de heer J.B. Zijlstra

Aanwezig zijn de volgende leden:
GemeenteBelangen
de heren J.G. Schokker, M. Kampman en J.J. Seekles
en de dames, S.M. Nikamp-Boksebeld en I.J.M. Weertman-Halfwerk
CDA
de heren G.E.M. Temmink, J.G.M. Neimeijer, T. Schuurkamp,
R.G.J. van der Woude en A.J.M. Tijs en mevrouw A. Booijink – Jonkman
BurgerBelangen
de heren B.J.M. Nijboer, H.L.H. Lammers, P.C. van Savoijen,
mevrouw S.M.L. van der Heide-van der Kolk
VVD
de heren A.H. Kreule, E.M. Gerner en W.A.J. Westenenk
Lokaal Alternatief
de heren E. den Daas en J. Datema
GroenLinks
de heer R.J.P. Mulders
D66
de heer P.W.M. Moorman
PvdA
de heer A. van der Wilt
Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw E.A Maatman en de heer W.P.H. de Hair
Verder zijn aanwezig:
de heren J.G.S.J. van Loevezijn (wethouder), D.G.B. Melenhorst (wethouder), F.A. Niens
(wethouder), W.J.M. Wagenmans (wethouder) en de dames G.H. Toeter-Aalderink (wethouder) en
K. Cornelissen (gemeentesecretaris)
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom en vraagt een
moment stilte voor ieders persoonlijke overweging.

2

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 december 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Interpellaties
Er zijn geen verzoeken binnengekomen.

5

Inlichtingen van en door het college
De vragen van de fractie van BB inzake de renovatie van de MOK werf worden door
het college schriftelijk beantwoord.
De vragen van de fractie van GB inzake of er meer inzet is om samen met
hulpverlenende instanties een extra oogje in het zeil te houden tijdens deze lockdown
en de feestdagen worden door het college mondeling beantwoord.

6

Vaststellen rekenkamerrapport statushouders
De raad besluit kennis te nemen van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar
het beleid met betrekking tot statushouders.

7

Vaststellen verlenen eervol ontslag aan de raadsgriffier
De raad besluit de heer Jan Bouke Zijlstra met ingang van 1 januari 2022 eervol
ontslag te verlenen uit de functie van raadsgriffier van de gemeente Raalte.
De heer Schokker, voorzitter van de werkgeverscommissie, dankt de heer Zijlstra voor
zijn inzet.
Voorzitter en burgemeester de heer Dadema spreekt namens de organisatie en het
college een woord van dank uit en mevrouw Klein Wolterink richt het woord tot de heer
Zijlstra namens de griffie.
De heer Zijlstra dankt alle sprekers, organisatie, college en griffie.

8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.13 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad gehouden op 20 januari 2022
de griffier.,

de voorzitter,

C. Knipping

M.P. Dadema

