Besluitenlijst College 2018-2022
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

0

03-09-2019
10:15 - 14:00
SH B&Wkamer
René de Heer
Henriëtte Agterhuis, Ed Anker, William Dogger, Ingrid Geveke, René de Heer, Karin Obdeijn
, Monique Schuttenbeld en Michiel van Willigen
Afwezig: Klaas Sloots

Memo gemeentesecretaris
Besluit
kennisgenomen.

01.*

Afspraken perscontact
Besluit
kennisgenomen.

02.1

Ingekomen stukken

02.1.1

Geboortekaartje Charlotte J.M. Oosterhof
Besluit
een kaartje wordt namens het college verstuurd.

02.1.2*

Schrijven dhr. S. Theije inzake realisatie duurzame pilot wonen Ruiterlaan
Besluit
bespreken in portefeuillehoudersoverleg wethouders Anker en Dogger.

02.2

Vragen ex artikel 45 Reglement van Orde

03

Rondvraag
Besluit
• Het college kijkt terug op een mooie eerste Zwolle Pride
• Wethouder Schuttenbeld meldt dat ter voorbereiding op de Open Monumentendag op 14
september een prachtig magazine is uitgebracht
• Wethouder Dogger informeert het college over stand van zaken consequenties nieuwe stof
pfas. Nader onderzoek vindt nu ambtelijk plaats
• Wethouder Van Willigen kijkt terug op een succesvolle en goed bezocht Bruisweek in Zwolle
• Burgemeester Meijer, wethouder Anker en wethouder Van Willigen hebben vorige week een
indrukwekkende afscheidsdienst van Herman Dijk bijgewoond
• Het college en de organisatie kijken terug op een professioneel afscheid van burgemeester
Meijer. Zowel de interne als externe afscheidsbijeenkomst was hartverwarmend en van hoge
kwaliteit. Complimenten voor alle mensen die hiermee bezig zijn geweest
• Wethouder De Heer meldt dat naar aanleiding van de berichtgeving over het vertrek van
Hudson Bay gesprekken plaatsvinden over de consequenties hiervan voor personeel en
binnenstad

• Wethouder De Heer informeert het college over zijn gesprek met de Universiteit van Twente

03.3.*

Weekoverzichten en representatieve verplichtingen college
Besluit
kennisgenomen.

04

Bovenlokale aangelegenheden
Besluit
• Wethouder Schuttenbeld meldt dat de Raad van Toezicht van de bibliotheek in Brussel een
werkbezoek zal brengen aan de Stadkamer in Zwolle
• Wethouder Van Willigen informeert het college over zijn gesprek met de heer Nouwens,
Programmadirecteur Nationaal Smart City Living Lab bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
over digitalisering in de buitenruimte
• Wethouder Anker meldt dat hij deze week diverse bestuurlijke overleggen met gedeputeerden
over onder andere waterveiligheid
• Wethouder De Heer informeert het college over zijn gesprek met het Ministerie over de stand
van zaken regiodeals
• Wethouder Anker meldt dat hij blij is met de tender die nu voorligt rondom plannen
Weezenlanden Noord

04.1

Uitnodiging bezoek European Week of Regions and Cities, Brussel
Besluit
Toekomstig burgemeester Snijders en wethouder De Heer.

05

B-onderwerpen

06

Raad/Raadsplein
Besluit
- Terugblik besluitvormingsronde 2 september: besproken.
- Vooruitblik info debatronde 9 September: besproken.

07.a

Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 27 augustus 2019
Besluit
gewijzigd vastgesteld.

07.b

Niet openbare verslagen d.d. 27 augustus 2019
Besluit
gewijzigd vastgesteld.

07.c

Opheffing embargo

08.01

Uitnodigingen

08.02.*

2019-09-07 Stadsfestival

Besluit
college met partners.
08.02.2*

2019-09-12 Afscheid burgemeester P. Snijders Hardenberg
Besluit
bezien wie kan.

08.03

2019-09-14 Opening tentoonstelling Congo Tales, Jeroen Krabbé en Sticks Museum De
Fundatie
Besluit
wethouder Van Willigen.

08.04.*

2019-09-18 Prinsjesdagontbijt 2019
Besluit
wethouder de Heer beziet.

08.05.*

2019-09-28 Jaarlijkse Jalsa Salana bijeenkomst
Besluit
kennisgenomen.

09

Personele en organisatorische aangelegenheden

10

Portefeuilleaangelegenheden, Niet openbare en Embargo stukken

11

A-onderwerpen

11.a

Transformatie Jeugdhulp
Besluit
aangehouden.

11.b

Hoogstraat 28
Besluit
Het college besluit:
1 in te stemmen met de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en Ruitenberg en
Sipkema B.V.;
2 in te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving;

3 op grond van artikel 55 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van zowel de
gemeente als van de wederpartij zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob,
geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 1, de anterieure overeenkomst inclusief
bijlagen.
Toelichting
conform.
11.c

Overeenkomst onderhoud Koggetunnel met ProRail
Besluit
Het college besluit:
1 in te stemmen met de brief van ProRail inzake de onderdoorgang Koggelaan (Koggetunnel)
De burgemeester besluit:
2. de portefeuillewethouder Spoorzone te machtigen de afsprakenbrief tussen de gemeente
Zwolle en ProRail te ondertekenen.
Toelichting
conform,

11.d

Positioneringsstatement Holtenbroek
Besluit
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van
de uitvoering van het positioneringsstatement Kleurrijk Holtenbroek
De burgemeester besluit:
2. De portefeuillewethouder Wonen te machtigen de samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen.

Toelichting
conform.
11.e

Subsidie fotomonument Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Besluit
1 In te stemmen met toekenning van een subsidie van € 1.000,00 voor het fotomonument in
het museum van Nationaal Kamp Amersfoort op grond van de relatie met tien in Zwolle geboren
slachtoffers.
2 Deze kosten incidenteel ten laste te brengen van het Regulier Exploitatiebudget 2019 (post
Representatie B&W).
3 De afhandeling via het Subsidieloket te laten plaatsvinden.
4 Belanghebbenden te informeren over toekenning van de subsidie.
Toelichting
conform

11.f

Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland

Besluit
Het college besluit:
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van GGD IJsselland d.d. 21 juni 2019;
Gelet op de artikelen 1 en 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 56 van de
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland;
1. In te stemmen met de “Vierde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
IJsselland”, onder voorwaarde van instemming van de raad met bijgaande beslisnota.
Toelichting
conform.
11.g

Anterieure overeenkomst Lankhorstgebouw (Kamperpoort)
Besluit
Het college besluit:
1 in te stemmen met de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en OC De Nieuwe
Kamperpoort B.V.;
2 in te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving;
3 op grond van artikel 55 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van zowel de
gemeente als van de wederpartij zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob,
geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 1, de anterieure overeenkomst inclusief
bijlagen.
Toelichting
conform.

11.h

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Bergkloosterweg 9 en 70a
Besluit
1 kennis te nemen van de instemmende vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5
van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bergkloosterweg
9 en 70a;
2 het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bergkloosterweg 9 en 70a vast te stellen
3 het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bergkloosterweg 9 en 70a ter inzage te leggen
conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

Toelichting
conform.
11.i

Ontwerp bestemmingsplan Zwolle, veegplan snippergroen 2019
Besluit
1 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, veegplan snippergroen 2019 vast te stellen
2 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, veegplan snippergroen 2019 ter inzage te leggen
conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

Toelichting
conform.

11.j

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Spoolderenkweg 17
Besluit
1. kennis te nemen van de vooroverlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied, Spoolderenkweg 17; 2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied, Spoolderenkweg 17; 3. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied,
Spoolderenkweg 17 ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke
ordening.
Toelichting
conform.

11.k

Beantwoording art. 45 vragen VVD biomassacentrale Breecamp
Besluit
Het college besluit:
Bijgaande informatie nota aan de raad te sturen ter beantwoord
Toelichting
conform

11.l

Beantwoording artikel 45 vragen fractie Swollwacht inzake Skjeby
Besluit
In te stemmen met de informatienota voor de raad inzake de beantwoording van de art. 45
vragen,
gesteld door de fractie Swollwacht, met betrekking tot het initiatief Skjeby.
Toelichting
conform

11.m

Beantwoording artikel 45 vragen VVD n.a.v. artikel Bonnenregen in Zwolse wijk
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 45 vragen van VVD n.a.v. het artikel
Bonnenregen in Zwolse wijk.
Toelichting
conform

11.n

Beantwoording raadsvragen GroenLinks "dierenwelzijn tijdens de Nationale
Rundveemanifestatie"
Besluit
Het college besluit:
1 De raad voor te stellen kennis te nemen van de bijgevoegde beantwoording van de artikel 45vragen van mevrouw Boshove en de heer Noorda van GroenLinks over het dierenwelzijn tijdens
de
Nationale Rundvee Manifestatie (NRM).
Toelichting
conform

12

13.00 uur Lunch, kamer 2.35 gemeentesecretaris

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 september 2019

Datum 10 september 2019
Voorzitter
R. de Heer

Secretaris
I. Geveke

