Raadslid Raadsinstru Onderwerp/Agenda
/Fractie ment
punt
19-5-2022 Ralph
Toezegging BP buitengebied
Mulders
Boetelerveld
/GL

Inhoud

19-5-2022 Ralph
Toezegging
Mulders
/GL

BP buitengebied
Boetelerveld

Wagenmans
Hoeveel Rood voor Rood
trajecten zijn er nu in
behandeling? Hoeveel trajecten
compenseren buiten het oude
agrarisch bouwblok en waarom?
Kan GroenLinks daar de
ruimtelijke afweging van inzien/
ontvangen / toegestuurd krijgen.

19-5-2022 Alexand Toezegging
er
Kreule/V
VD

Omgevingsdienst OD Alexander Kreule VVD vraagt om
inzichtelijk te maken wat de
juridische consequenties zijn als
Raalte niet kan instemmen met
het ambitieniveau van de
Omgevingsdienst en de daarbij
horende financiële consequenties
en de raad goed op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen.

Datum

Wil de wethouder inzicht geven
in de grootte van het
oorspronkelijk agrarisch erf en de
grootte van de erven bij elkaar
opgeteld die er nu voor
gerealiseerd / gecompenseerd
worden? (GroenLinks denkt dat
er meer wordt teruggebouwd
dan dat er gesloopt wordt)

Portefeuilleh Actiehoude Afdoeningsvoorstel
ouder
r
Wagenmans

19-5-2022 Alexand Toezegging
er
Kreule/V
VD

Koersdocument
corona

19-5-2022 Alexand Toezegging
er
Kreule/V
VD

Omgevingsdienst OD Naar aanleiding van de vraag van
Alexander Kreule VVD m.b.t.
ambitieniveaus van de andere 28
andere OD’s in Nederland wordt
toegezegd het vorig jaar in
opdracht van het ministerie van I
& W opgestelde rapport waarin
alle OD’s in Nederland onder de
loep zijn genomen te delen met
de gemeenteraad. Toegezegd
door de OD, Sjaak Legebeke zorgt
dat dit rapport naar de raad
komt.
Maai Mei Niet
https://ris2.ibabs.eu/Reports/Det Van Loevezijn Van Harten
ails/Raalte/09c17d56-833b-4b3da8e3-3d80f29a2028

22-4-2022 Ralph
Schriftelijke
Mulders vraag
GroenLin
ks
21-4-2022 Diverse Toezegging
fracties

Bp Franciscushof
Zuid

Alexander Kreule van de VVD
Toeter
stelde gisteravond de vraag of de
het Rijk beschikbaar gestelde
middelen zoals op sheet 9
benoemd, vrij inzetbaat zijn voor
de gemeente of dat deze bij niet
besteding terugbetaald moeten
worden aan het Rijk. Er komt een
memo met de beantwoording
van deze vraag.

De portefeuillehouder gaat in
Wagenmans
overleg met de bewoners van de
Schubertstraat

Nijman

14-4-2022 Ralph
Toezegging
Mulders
/GL

Bestemmingsplan
Schoonhetenseweg
18 en 20
Mariënheem

Wagenmans
De portefeuillehouder kijkt bij
toekomstige gevallen naar het
positioneren van nieuwbouw
binnen het bestaande bouwblok
in plaats van bebouwing in een
lint op een andere locatie

Lantink

20-1-2022 GL

Inlichtingen

De vragen van de fractie van GL Wagenmans
inzake de gevolgen van de
laagvliegroutes worden door het
college schriftelijke beantwoord
(vraag: kan het college, de raad
beter en proactiever op de
hoogte houden?)

Lantink

Nijman

Toezegging

Zie memo RdT 19 mei
2022. Voorstel ->
afvoeren.

Zie
informatievoorziening
raad d.d. 26 mei 2022.
Voorstel -> afvoeren.

13-1-2022 Diverse
fracties

Toezegging

Notitie kansen voor De portefeuillehouder komt met Wagenmans
een reactie terug op de
starters
aandachtspunten van de raad op
de notitie kansen voor starters

16-12-2021 VVD

Toezegging

rekenkamerrapport In afstemming met de wethouder Van Loevezijn Schror
statushouders
wonen de gemeenteraad
informeren over de monitoring
(op basis van de door het college
vastgestelde normwaarden) van
de huisvesting statushouders.

9-12-2021 VVD,
Motie
CDA, BB
en LA
11-11-2021 PvdA,
Motie
D66, GL,
LA en BB

woningbouwlocatie snellere uitgifte en meer
Molenweg Heino
woningen

Wagenmans

Vaststellen
doorstroming op de woningmarkt Wagenmans
Programmabegrotin
g 2022 en
meerjarenraming
2023-2025

Nijman
Aangenomen
Nijman

4-11-2021 Diverse
fracties

Toezegging

6-7-2021

Toezegging

GB

29-4-2021 VVD

Toezegging

Warmtevisie

GRP

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.
Vanuit jaarlijkse monitoring
wordt de raad geïnformeerd

Melinga
Het college informeert
de raad bij nieuwe
ontwikkelingen.
Voorstel -> afvoeren.

Van Loevezijn Van Harten

Programma Wonen Het plan van aanpak voor het
Wagenmans
vormgeven en uitvoeren van de
pilot ‘bewustwording, advies en
onderzoekdoorstroming langer
zelfstandig thuis’ gaat naar de
gemeenteraad voordat er met de
uitvoering wordt gestart

Eerste keer wordt
verwacht in 2022.
Nijman
Het vormgeven van het
plan van aanpak wordt
eind 2022/begin 2023
verwacht.

