
 

 

 
 

 

 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij roep ik u op tot het bijwonen van een raadsvergadering op donderdag 26 maart 2015 om 
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Raalte. 
 
De voorlopige agenda is door de agendacommissie opgesteld en bijgevoegd. De stukken, 
behorend bij deze agenda, liggen ter inzage in het gemeentehuis en staan op de website van de 
gemeenteraad: www.raalte.nl/gemeenteraad, klikken op vergaderstukken en op datum in de 
kalender.  
 
Raalte, 10 maart 2015 
 
 
De voorzitter, 
M.P. Dadema 
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2 Vaststelling agenda 

   

3 Besluitenlijst van de vergadering van 19 februari 2015 

   

4 Interpellaties 

   

5 Inlichtingen college 

   

6 2e wijziging legesverordening 2015 (hamerstuk) 

  Op basis van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur (AVOI) per 1 januari 2015 en de mogelijke aanleg van glasvezel in het 
buitengebied is een aanpassing van de legesverordening 2015 gewenst. De raad wordt 
voorgesteld om de 2e wijziging van de legesverordening 2015 vast te stellen. 
 

7 Herijking sociale werkvoorziening (hamerstuk) 

  De invoering van de Participatiewet, rijksbezuinigingen en sturing op de uitvoering gaven 
aanleiding om een onderzoek te doen naar de uitvoering van de sociale werkvoorziening in 
Raalte. Vanuit deze vertrekpunten zijn verschillende opties voor de uitvoering onderzocht. 
Daarbij is er vanuit gegaan dat wij dit onderzoek doen om de voorziening voor Raalter SW-
medewerkers met een arbeidsbeperking zo vorm te geven dat zij hier ook beter van kunnen 
worden. Het is in ieders belang dat ook zij kunnen deelnemen in een ‘inclusieve 
arbeidsmarkt'. Baanzekerheid, arbeidsvoorwaarden en zoveel mogelijk behoud van 
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werkplekken staan voorop. Uit het onderzoek blijkt dat de uitvoering van de sociale 
werkvoorziening door of gelieerd aan de gemeentelijke organisatie verschillende voordelen 
oplevert op sociaal en financieel gebied en voor wat betreft de bedrijfsvoering/sturing. De 
raad wordt voorgesteld de uitvoering van de Sociale werkvoorziening dicht tegen de 
gemeentelijke organisatie vorm te geven per 1 januari 2016.  
 

8 Vaststellen bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving Schapenstraat (Aldi) 
(bespreekstuk) 

  De Aldi heeft de wens om een grotere winkel te realiseren, meer passend bij de eisen die 
aan een moderne discountsupermarkt worden gesteld. Door aanpassing van het 
bestemmingsplan wordt de uitbreiding van de Aldi en het realiseren van 7 appartementen 
boven de nieuwe winkel juridisch-planologisch mogelijk. Daardoor kan het huidige pand 
vergroot worden richting de Schapenstraat. Hiervoor worden drie leegstaande en 
leegkomende panden gesloopt en is de verkoop van een perceel gemeentegrond aan de 
oostzijde van de Molenhof noodzakelijk. Er komt een gedeelte van de huidige supermarkt 
vrij voor centrumdoeleinden. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te 
stellen. 
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