Raadsplein besluitvormend
Datum

27-05-2019

Tijd
Locatie

19:30 - 21:00

Voorzitter

H.J. Meijer

Aanwezigen

Ruben van de Belt, Youcef Ben Ali, Evelina Bijleveld, Wietse de Boer,
Margriet Boersma, Claudia van Bruggen, Sylvia Bruggenkamp, Thom van
Campen, Jeroen Doornbos, Leo Elfers, Jolien Elshof-Rook, Norman Finies,
Brammert Geerling, Lennart Hartman, David Hof, Ron Klappe, Annemee van
de Klundert, Jolanda Kok, Margriet Leest, Marcel Mulder, Reinier Mulder,
Jan Nabers, Eildert Noorda, Mark Oldengarm, Sonja Paauw, Guido
Pasman, Remko de Paus, Patrick Pelman, Jacob Raap, Sylvana Rikkert,
Gerdien Rots, Jeffrey Satoor de Rootas, Jan Slijkhuis, Bert Sluijer, Arjan
Spaans, Ruth Stoorvogel, Johran Willegers en Patty Wolthof

Afwezig

Mart Oude Egbrink
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SH Raadzaal

Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Dhr. Oude Egbrink en wethouder Anker
zijn verhinderd.
In Memoriam
De burgemeester spreekt het in memoriam uit n.a.v. het overlijden van Danny
Rahajaän, medewerker van het sociaal wijkteam Noord.
Vaststelling agenda
Met de voorgestelde agenda wordt ingestemd.
Afscheid raadslid VVD
De heer Wijnen heeft zijn ontslag als raadslid ingediend n.a.v. zijn benoeming
als dagelijks bestuurslid van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De
burgemeester spreekt hem toe.
Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid VVD
De raad besluit een onderzoekscommissie in te stellen om de geloofsbrieven te
onderzoeken van het nieuwe raadslid voor de VVD. In deze commissie worden
benoemd de leden Oldengarm (voorzitter), Van de Belt en Noorda.
De commissie heeft de geloofsbrieven onderzocht en geeft bij monde van de
voorzitter aan dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden en adviseert de raad
de heer Doornbos toe te laten als lid van de gemeenteraad. De gemeenteraad
neemt dit voorstel over.
Beëdiging nieuw raadslid VVD
Door het afleggen van de belofte wordt de heer Doornbos beëdigd als nieuw
raadslid.
Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad
Met algemene stemmen aangenomen.
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding op bijlage 2 van de beslisnota Achterstallig onderhoud
gebouw voormalig Stedelijk Museum Zwolle en bijlage 1 van de beslisnota
Verbouw panden Stedelijk Museum Zwolle wordt door de raad bekrachtigd.
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Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
Er zijn geen mondelinge vragen gesteld.
Ingekomen stukken
-Agenderingsverzoek van de fracties van D66, PvdA, CDA, ChristenUnie,
Swollwacht, VVD en GroenLinks om de informatienota over de tussenstand
revitalisering Broerenkwartier te agenderen voor een informatienota.
De raad stemt in met dit agenderingsverzoek.
-Agenderingsverzoek van D66 en CDA om de informatienota Omgevingsvisie
Zwolle te agenderen voor een informatieronde.
De raad stemt ook met dit agenderingsverzoek in.
-Agenderingsverzoek van de fracties van de VVD, ChristenUnie, Swollwacht en
GroenLinks om de informatienota Beantwoording art 45 vragen over WZCO te
agenderen voor een debatronde.
Wethouder Sloots stelt voor om voorafgaand hieraan eerst een bijpraatsessie
te organiseren over het Twents barrièremodel. De raad stemt hiermee in.
-Voor het overige wordt de lijst ingekomen stukken, inclusief de voorgestelde
wijze van afdoening, vastgesteld.
Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid
-Amendement 6-1 van D66, VVD, GroenLinks, SP en PvdA, waarmee
beslispunten 2 en 3 worden verwijderd, beslispunt 7 wordt gewijzigd en een
beslispunt 8 wordt toegevoegd.
Tegen het amendement stemmen de fracties van de ChristenUnie, CDA en
Swollwacht, de overige fracties stemmen voor. Het amendement is
aangenomen.
-Amendement 6-2 van ChristenUnie, Swollwacht en CDA over
afstandscriterium tot scholen.
Voor het amendement stemmen de fracties van het CDA, ChristenUnie en
Swollwacht, de overige fracties stemmen tegen. Het amendement is
verworpen.
-Amendement 6-3 van ChristenUnie, Swollwacht en CDA over het
afstandscriterium zorginstellingen.
De fracties van het CDA, Swollwacht en de ChristenUnie stemmen voor het
amendement, de overige fracties stemmen tegen. Het amendement is
verworpen.
-Amendement 6-4 van ChristenUnie en Swollwacht over vestiging van
coffeeshops op industrieterreinen.
Voor deze motie stemmen de fracties van de ChristenUnie en Swollwacht, de
overige fracties stemmen tegen. Het amendement is verworpen.
-Motie 6-5 van Swollwacht en ChristenUnie over vestiging van coffeeshops op
industrieterreinen.
Tegen de motie stemmen de fracties van de PvdA, SP, CDA en VVD. De motie
is aangenomen.
-Motie 6-6 van GroenLinks, D66 en PvdA over een voorraad van een
realistisch formaat.
Tegen deze motie stemmen de fracties van de ChristenUnie, Swollwacht en
CDA, de overige fracties stemmen voor. De motie is aangenomen.
-Motie 6-7 van PvdA, D66, GroenLinks en VVD over de overdraagbaarheid
vergunning coffeeshop.
Tegen deze motie stemmen de fracties van CDA, ChristenUnie en Swollwacht,
de overige fracties stemmen voor. De motie is aangenomen.
-Motie 6-8 van Swollwacht over wie goed doet goed ontmoet.
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De fractie van Swollwacht stemt voor de motie, de overige fracties stemmen
tegen. De motie is verworpen.
-Motie 6-9 van CDA, ChristenUnie en Swollwacht over bijscholing.
Voor de motie stemmen de fracties van het CDA, Swollwacht en ChristenUnie,
de overige fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
-Motie 6-10 van ChristenUnie, Swollwacht en CDA over integrale preventie ter
voorkoming van verslavingen bij middelengebruik.
De fractie van de SP stemt tegen deze motie, de overige fracties stemmen
voor. De motie is aangenomen.

7
8
9

10
11

12

-De fracties van de ChristenUnie, Swollwacht en het CDA stemmen vervolgens
tegen het geamendeerde voorstel, de overige fracties stemmen voor. Het
geamendeerde voorstel is aangenomen.
Vaststelling bestemmingsplan Berkum
Met algemene stemmen aangenomen.
Krediet Human Capital Agenda en Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Met algemene stemmen aangenomen.
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 Omgevingsdienst
IJsselland
-Motie 9-1 van GroenLinks, ChristenUnie en D66 over energietoezicht bij de
Omgevingsdienst IJssellland Met algemene stemmen aangenomen.
-Het voorstel wordt vervolgens ook met algemene stemmen aangenomen.
Ontwerpbegroting 2020 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Met algemene stemmen aangenomen.
Moties Vreemd aan de orde van de dag
-Motie 11-1 van de PvdA over eerst de raad dan de pers.
Deze motie wordt aangehouden.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.
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