Besluitenlijst Raadsvergadering
Openbare vergadering van de raad van de gemeente Raalte gehouden op 21 april 2022 om 19.30
uur.
Voorzitter:
Griffier:

de heer M.P. Dadema
de heer C. Knipping

Aanwezig zijn de volgende leden:
GemeenteBelangen
de heren J.G. Schokker, M. Kampman F.A. Niens en J.J. Westenenk
en de dames M.A. Fidom-Wassen, S.M. Nikamp-Boksebeld en
I.J.M. Weertman-Halfwerk
BurgerBelangen
de heren B.J.M. Nijboer, M.E. Brinkhuis, H.L.H. Lammers, P.C. van Savoijen,
en de dames S.M.L. van der Heide-van der Kolk en
D.J.W. Holterman
CDA
de dames M.E.M. Scholten en G.H. Toeter-Aalderink
en de heren J.G.S.J. van Loevezijn en J.G.M. Neimeijer
VVD
de heren A.H. Kreule en D.G.B. Melenhorst
D66
de heer N.G. Folgers
PvdA
de heer A. van der Wilt
GroenLinks
de heer R.J.P. Mulders
Afwezig met kennisgeving:
De dames E. Engelsman (VVD) en A. Booijink-Jonkman (CDA) en de heer G. Terlouw (BB)
Verder zijn aanwezig:
A. de heren J.G.S.J. van Loevezijn (wethouder), D.G.B. Melenhorst (wethouder), F.A. Niens
(wethouder), W.J.M. Wagenmans (wethouder), mevrouw G.H. Toeter-Aalderink (wethouder)
en de heer Nijman (loco 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 29 maart en 30 maart 2022
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Interpellaties
Er zijn geen verzoeken binnengekomen.

5

Inlichtingen van en door het college
Wethouder Melenhorst geeft een korte toelichting bij de tas die ieder raadslid ontvangt
in kader van Raalte Geeft Ruimte.

6

Installatie de heren N.G. Folgers en R.J.P. Mulders
De heer Folgers legt de eed af en wordt geïnstalleerd als raadslid.
De heer Mulders legt de belofte af en wordt geïnstalleerd als raadslid.

7

Vaststellen bestemmingsplan Schoonhetenseweg 18 en 20 Mariënheem
De raad besluit:
1. Het bestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr 51, omgeving
Schoonhetenseweg 18 en 20 bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0177.BP20210014VG01 met bijbehorende bestanden en bijlagen ongewijzigd vast te stellen
conform het raadsvoorstel;
2. Geen exploitatieplan op basis van artikel 6.12, tweede lid van de Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het verhalen van kosten van de
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad gehouden op 2 juni 2022
de griffier,

de voorzitter,

C. Knipping

M.P. Dadema

