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Zaaknr.
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Bugter

Afwezig
m.k.
Domein

Nr.
1.

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 januari 2022

Het college heeft de besluitenlijst goedgekeurd en vastgesteld.

Ruimte

2.

In de raadsvergadering van 4 november jongstleden heeft de fractie van
BurgerBelangen vragen gesteld over de afstelling van de verkeerslichten van de
fietsoversteek van kruispunt Bos. In bijgevoegde antwoordbrief wordt antwoord
gegeven op de vragen.
(89753 - 2021)

Het college besluit bijgevoegde antwoordbief vast te stellen en te
verzenden naar de fractie van BurgerBelangen.

Samenleving

3.

De directeur-bestuurder van Sportbedrijf Raalte roept op tot een algemene
vergadering in verband met het ontslag en de benoeming van commissarissen.
Met dit collegevoorstel bepaalt het college een standpunt van de gemeente
Raalte over de agendapunten van de algemene vergadering.

Het college besluit:
1. Ten aanzien van de agendapunten van de algemene
vergadering van Sportbedrijf Raalte BV het standpunt in te
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(3837 - 2022)

nemen in te stemmen met het ontslag van de commissaris,
de heer H. Holtmaat en de benoeming van de heer. M.
Kropman als commissaris.
2. Het collegebesluit op grond van art. 10, lid 2 onder f van de
Wob pas openbaar te maken na besluitvorming door de
algemene vergadering van Sportbedrijf Raalte BV omdat het
belang van openbaarmaking tot dat moment niet opweegt
tegen het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste
kennis te kunnen nemen van de informatie.
3. De bijlage bij dit voorstel op grond van art. 10, lid 2 onder e
van de Wob niet openbaar maken omdat het belang van
openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene.

Ruimte

4.

In de brief die de minister op 2 december 2021 naar de Tweede Kamer heeft
gezonden wordt gesteld dat de tijdelijke laagvliegroute van Lemelerveld –
Zwolle niet opgelost kan worden. Dit besluit heeft binnen de provincie
Overijssel gevolgen voor het grondgebied van de gemeenten Raalte, Dalfsen,
Kampen en Zwolle. Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen voor om, mede
namens de betrokken gemeenten, een brief naar de minister van Infrastructuur
en Waterstaat te sturen over het niet oplossen van laagvliegroutes. In de brief
spreken Gedeputeerde Staten van Overijssel zich uit tegen een opening van
Lelystad Airport, zolang de laagvliegroutes niet zijn opgelost.
(4904 - 2022)

Het college besluit in te stemmen met verzending van de brief door
GS naar de minister van I&W.

Ruimte

5.

Naar aanleiding van de brief van de minister van I&W aan de Tweede Kamer van
2 december 2021 stelt de fractie van Groen Links vragen de gevolgen van de
laagvliegroutes boven het grondgebied van de gemeente Raalte. In de
bijgaande concept antwoord brief wordt de gestelde vragen beantwoord.
(5066 - 2022)

Het college besluit bijgaande antwoordbrief aan de fractie van Groen
Links naar aanleiding van vragen over laagvliegroutes boven Raalte
vast te stellen.

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 januari 2022

Ruimte

6.

Beantwoording vragen van de CDA-fractie over lokale uitvoering stikstofbeleid.
(4422 - 2022)

Het college besluit de beantwoording van de vragen van de CDA
fractie over lokale uitvoering stikstofbeleid.

Ruimte

7.

Met deze informatienotitie wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de
actuele stand van zaken en de verdere voortgang van het stikstof dossier.
Daarnaast gaan we alvast nader in op de uitvoering van de motie ‘steun
agrarische sector’ van 14 oktober 2021 en een aantal toezeggingen die zijn
gedaan op het gebied van stikstof en landbouw, vooruitlopend op de Rond de
Tafel ‘Landbouw’ van 27 januari 2022.
(4439 - 2022)

Het college besluit de raadsinformatienotie over de stand van zaken
stikstof, de kracht van salland en de motie en toezeggingen op het
gebied van stisktof en landbouw vast te stellen.

Samenleving

8.

De coronacrisis heeft nog steeds impact op de buurt- en dorpshuizen. De
Rijksoverheid heeft net als in 2020 ook in 2021 middelen beschikbaar gesteld
voor de buurt- en dorpshuizen om tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld
horeca en zaalverhuur te compenseren. Er is goed contact tussen de
verschillende accommodaties in de dorpen en de gemeente. De besturen van
de stichtingen die deze accommodaties besturen en beheren hebben waar
mogelijk gebruik gemaakt van de landelijke en provinciale steunmaatregelen
die beschikbaar zijn. Dat neemt niet weg dat 2021 opnieuw een lastig jaar is
geweest voor de besturen van deze accommodaties. Het voorstel is dan ook om
de beschikbare Rijksmiddelen te verdelen onder deze besturen. Het gaat om
een beperkte bijdrage, maar het is toch een financieel steuntje in de rug. De
stichtingen voldoen aan de door de Rijksoverheid gestelde voorwaarden. Het
totaal beschikbare bedrag is € 15.000,--, dat betekent dat ieder bestuur een
bedrag van € 1875,-- krijgt.
(96715 - 2021)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de financiële ondersteuning van
Elckerlyc in Luttenberg, De Schalm in Mariënheem, De Belte
in Nieuw Heeten, Kulturhus Trefpunt in Heeten, Dorphuus in
Heino, Trefpunt in Laag Zuthem, Huuskamer in Broekland en
het Dorpshuis in Lierderholthuis met een bedrag van €
1875,-- per bestuur.
2. De financiële ondersteuning van de onder 1 genoemde
accommodaties te dekken uit de toegekende
Rijkscompensatiemiddelen voor de buurt- en dorpshuizen.

Ruimte

9.

De adviseur van Takazumi, gevestigd aan de Hellendoornseweg 62 Mariënheem
heeft een principeverzoek ingediend om het bedrijf te mogen uitbreiden met
een nieuw bedrijfsgebouw met een oppervlakte van 800 m2. Het nieuwe
bedrijfsgebouw moet ten zuiden van de bestaande bedrijfsgebouwen komen.
Het beleid Erven in beweging biedt de mogelijkheid om niet-agrarische

Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met het verzoek om een nieuw
bedrijfsgebouw met een oppervlakte van 800 m2 op het
perceel Hellendoornseweg 62 Mariënheem toe te staan en
deze mogelijk maken door middel van de schuur voor
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bedrijven in het buitengebied uit te breiden door middel van de schuur voor
schuur-regeling. Voor de uitbreiding moet er minimaal 1.800 m2 aan
landschapsontsierende bebouwing gesloopt worden.
(55768 - 2021)

schuur-regeling. Hieraan mee te werken door middel van
een WABO-projectbesluit;
2. Bijgevoegde conceptbrief principemedewerking vast te
stellen.

Ruimte

10.

De Gemeente Raalte wil voorzien in de vraag naar woningen door de komende
jaren Franciscushof-Zuid te ontwikkelen. Het plangebied, het zuidelijke deel van
de woningbouwlocatie Franciscushof, heeft een oppervlakte van ca. 24 hectare.
De locatie Franciscushof betreft een voormalig terrein van een psychiatrische
inrichting. Door gewijzigde inzichten heeft de gemeente besloten om voor het
nog niet ontwikkelde zuidelijke deel van de locatie een nieuw
stedenbouwkundig plan op te stellen. Om op basis van het stedenbouwkundig
plan de beoogde ontwikkeling van Franciscushof Zuid juridisch-planologisch
mogelijk te maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld en zijn de
daarvoor benodigde onderzoeken uitgevoerd. De resultaten daarvan
onderbouwen het bestemmingsplan Franciscushof Zuid. Het bestemmingsplan
heeft als ontwerp van 15 juli 2021 gedurende een periode van 6 weken ter
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er 9 zienswijzen binnengekomen.
De ingediende zienswijzen leiden op sommige punten tot aanpassing van het
bestemmingsplan. Ook ambtshalve is aan aantal wijzigingen doorgevoerd. In de
bijgevoegde Nota zienswijzen Franciscushof Zuid is de beantwoording van de
zienswijzen en ambtelijke aanpassingen opgenomen.
(92834 - 2021)

Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om de ingediende
zienswijzen zoals opgenomen in de Nota zienswijzen
Franciscushof Zuid ontvankelijk te verklaren en in te
stemmen met de wijzigingen die daaruit voortvloeien;
2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
Franciscushof Zuid gewijzigd vast te stellen conform
bijgevoegd raadsvoorstel en conceptraadsbesluit;
3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast
te stellen omdat het verhalen van kosten anderszins
verzekerd is conform bijgevoegd raadsvoorstel en
conceptraadsbesluit;
4. Dat de voorgenomen ontwikkeling geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengen
zodat voor het plan geen milieueffectrapport noodzakelijk is
en kan worden volstaan met een aanmeldingsnotitie
vormvrije MER;
5. Akkoord te gaan om degenen die een zienswijze ingediend
hebben te informeren over uw besluit.

Ruimte

11.

In het kader van bestemmingsplan Franciscushof Zuid is een procedure hogere
grenswaarde wegverkeerslawaai gestart. De ontwerpstukken daartoe hebben
tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan van 15 juli 2021 tot en met 25
augustus 2021 ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend tegen het
hogere grenswaardebesluit. Op basis van de ingediende zienswijze en
ambtelijke aanpassingen dient het hogere grenswaarde besluit gewijzigd te
worden. Onderdeel van een nieuw besluit over de hogere grenswaarde betreft

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de zienswijze
betrekking hebbend op de hogere grenswaarden conform
bijlage 3 behorende bij dit voorstel;
2. Akkoord te gaan met het gewijzigde akoestisch onderzoek
van 14 oktober 2021 als basis onder het gewijzigde besluit
hogere grenswaarde geluid (bijlage 1);
3. Akkoord te gaan om hogere grenswaarden
wegverkeerslawaai vast te stellen conform bijgevoegd
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de beantwoording door uw college van de ingediende zienswijze op het hogere
waardenbesluit.
(92836 - 2021)

4.

hogere waardenbesluit (bijlage 2) zoals verwoord door de
Omgevingsdienst;
De indiener van de zienswijze te informeren over uw besluit.

Bedrijfsvoering

12.

In de decembercirculaire 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over de te
verwachten uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en volgende.
Het rijk heef middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de
dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities.
Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van hogere
zorgsalarissen en ter compensatie van extra kosten danwel inkomstenderving
als gevolg van de Coronacrisis. Voor Raalte laat deze decembercirculaire, na
aftrek van de op te nemen stelposten, een resultaat zien van
€ 54.000 positief in 2021, € 87.000 positief in 2022, € 14.000 positief in 2023, €
3.000 negatief in 2024 en € 0 in 2025.
(3225 - 2022)

Het college besluit:
1. Bijgaande informatienotitie over de decembercirculaire
2021 vast te stellen.
2. De informatienotitie door te leiden naar de gemeenteraad.

Samenleving

13.

Vanuit de gemeenteraad en vanuit een aantal maatschappelijke organisaties is
gevraagd of het mogelijk is plastic, metalen en drankenkartons (PMD) van
maatschappelijke organisaties in te zamelen in de route voor huishoudelijk
afval. De markt biedt deze organisaties namelijk onvoldoende mogelijkheden
voor gescheiden inzameling. Om dit juridisch mogelijk te maken, moet de
gemeenteraad de inzameling aanwijzen als ‘dienst van algemeen economisch
belang’. Dit collegevoorstel betreft de eerste stap in het proces om tot deze
aanwijzing te komen. Hierin geeft het college het ontwerp aanwijzingsbesluit
vrij voor inspraak.
(4970 - 2022)

Het college besluit alvorens de raad voor te stellen te besluiten
‘inzameling PMD bij maatschappelijke organisaties’ aan te wijzen als
dienst van algemeen economische belang (art. 25h, lid 5
Mededingingswet) het ontwerp besluit ter inzage leggen en
belanghebbenden gelegenheid bieden schriftelijk zienswijzen
kenbaar te maken, overeenkomstig bijgevoegde kennisgeving.

Sociaal Domein

14.

De fractie van BurgerBelangen Raalte heeft schriftelijke vragen gesteld over de
situatie die is ontstaan in het leerlingen- en jeugdwetvervoer dat sinds 1
augustus door Willemsen De Koning wordt uitgevoerd. Voorgesteld wordt de
vragen door middel van bijgaande brief te beantwoorden.
(4874 - 2022)

Het college besluit de beantwoording van de vragen van
BurgerBelangen door middel van bijgevoegde antwoordbrief vast te
stellen.
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Publiek

15.

In de Beheersverordening Begraafplaatsen Raalte (verder: Beheersverordening)
is bepaald dat in een particulier urnengraf (verder: urnengraf) maximaal twee
asbussen mogen worden bijgezet. Betrokkene verzoekt uw college om voor zijn
specifieke situatie een uitzondering te maken op deze regel.
(91497 – 2021)

Het college besluit betrokkene, op grond van artikel 13, lid 6 van de
Beheersverordening, toestemming te verlenen om het recht te
verkrijgen over een urnengraf voor drie asbussen/urnen.

Ruimte

16.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst IJsselland heeft bij brief van
2 december voorstellen gedaan voor begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022.
De voorstellen zijn toegezonden aan de Raden en Staten van de partners in de
Omgevingsdienst (OD). De raad heeft de brief met bijlagen in handen gesteld
van het college ter afdoening. De gevolgen van de voorstellen zijn voor Raalte
aanzienlijk. In februari 2022 wordt in het Algemeen Bestuur (AB) van de OD
besluitvormend voorgesteld om in te stemmen met deze begrotingswijzigingen. In bijgaande memo worden de gevolgen van deze voorstellen
voor begrotingswijzing nader uiteengezet en worden de specifieke gevolgen
voor Raalte aangegeven.
(5843 - 2022)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voorstellen tot begrotingswijziging
door het DB van de OD IJsselland
2. In te stemmen met bijgaande concept zienswijze naar
aanleiding van deze voorstellen
3. De financiële gevolgen van deze voorstellen voor 2021 te
vertalen in de rekening over 2021
4. De financiële gevolgen van deze voorstellen voor 2022 mee
te nemen in de zomernota 2022
5. Zienswijzen in te dienen om meer duidelijkheid te krijgen in
de onderbouwing van de cijfers.
6. Het DB te informeren dat wij in deze fase niet kunnen
instemmen met de onderdelen 3 en 4 van de voorgestelde
begrotingswijzigingen.
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