Raadsplein besluitvormend
Vergadering d.d.

21 september 2015

Locatie

Raadzaal

Aanvang

19.30

Eindtijd

20.15

Voorzitter

Drs. H.J. Meijer

Griffier/secretaris

Drs. A.B.M. ten Have

Aanwezige leden

Yildirim, C., Meijerink, E.G., Slijkhuis, J.A., Wolthof, P.A.L.,
Ben Ali Ahlaq, Y., Mussche, F., Vegte - Poot, A. van der ,
Wijnen, J.C.G., Kooij, G.A. van der, Campen, A.A.H. van,
Compagner, J. , Veen, M.G. van der , Vilsteren, H.T.M. van ,
Rots, D.G. , Willigen, M.W.J. van , Mulder, R. , Looijenga, J.,
Elshof-Rook, G.J., Vries, J. de , Bos, J.A., Boer, J.W. de,
Paauw, S.N.C., Bruggen, K.T. van, Schippers, H., Oldengarm,
H.S., Dam, O.J. van, Geerling, B.J., Rijke, P.A.C.J.M.J.,
Harten, M.A.R. van, Dogger, W., Sluijer, B. , Cetin, O.,
Michies, B.F.M., Willegers, J., Baal, K. van

Afwezige leden

Drost, S.N., Futselaar, F.W., Moshaver, B., Jurgens, B.

1. Mededelingen
De leden Jurgens, Moshaver, Futselaar en Drost zijn verhinderd.
2. Vaststelling agenda
De fractie van GroenLinks verzoekt om het voorstel Port of Zwolle van de agenda af te
voeren en eerst te bespreken in een informatieronde.
Voor dit verzoek stemmen de fracties van GroenLinks, CDA, Swollwacht en SP, de overige
fracties stemmen tegen. Het verzoek is afgewezen, hetgeen betekent dat het voorstel op de
agenda gehandhaafd blijft.
Voor het overige wordt met de voorgestelde agenda ingestemd.
3. Bekrachtiging geheimhouding
Er zijn geen voorstellen voor bekrachtiging geheimhouding.
4. Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
Allereerst wordt ingesproken door mevrouw Beumer namens bewoners van de Oude
Almeloseweg, de woonbootbewoners en bewoners van de nieuwe woonwijk
Wipstrikkerallee.
Mevrouw Beumer merkt op dat betrokken bewoners boos, verontwaardigd en verdrietig zijn
over de gang van zaken. Zonde van de gekapte bomen en laat in ieder geval de rest staan.
Er loopt een rechtsgang bij de voorzieningenrechter, waarvan binnenkort een uitspraak
wordt verwacht. Daarnaast verzoekt zij de raad te kijken naar het instrument Bomenfonds,
waarmee wellicht weer aanplant kan worden bewerkstelligd.
Vervolgens worden vragen gesteld over deze zaak door de fractie van GroenLinks.
Wethouder Van As antwoordt dat in april de gemeente telefonisch is benaderd. Er is toen
geen belletje gaan rinkelen. Geconstateerd is dat er in dit geval geen kapvergunning nodig
is. De projectontwikkelaar heeft niet erg handig gemanouvreerd en gecommuniceerd, maar
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stond wel in zijn recht. Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met zowel de
projectontwikkelaar, de bewoners en ook met de provincie (in het kader van de Boswet). De
wethouder heeft van de projectontwikkelaar begrepen dat er voldoende dagen pauze
ingelast worden om in ieder geval de uitspraak van de Raad van State af te wachten. Deze
uitspraak wordt eind deze week verwacht.
Het idee om, eventueel met behulp van een bomenfonds, de grond te verwerven en
opnieuw in te planten, zal bekeken worden maar ligt niet zo eenvoudig. Wellicht past het in
toekomstige ontwikkelingen, maar dat moet worden bezien. Van de twee plukjes bomen die
nog resteren zijn alleen de eiken bij de stuw waardevol. Dat geldt niet voor de bomen langs
de spoorlijn. Kijkend naar de groenstructuur merkt de wethouder op dat er op de betreffende
lokatie in ieder geval geen hoge bomen of bos mogelijk is in verband met de aanwezigheid
van hoogspanningsmasten.
Het ligt wel voor de hand, aldus de wethouder, om de toekomstige bestemming in de
huidige sfeer (boomkwekerij) of in de groensfeer te houden. Woningbouw bijvoorbeeld ligt
minder voor de hand. Daarvoor is in ieder geval een bestemmingsplanwijziging nodig.
5. Ingekomen stukken
Er is een algemeen agenderingsverzoek van de fracties van PvdA, GroenLinks,
ChristenUnie, D66 en de VVD om het onderwerp toekomst Ambelt te agenderen voor een
informatieronde.
Dit verzoek wordt door alle fracties ondersteund.
Voor het overige wordt de lijst ingekomen stukken, inclusief de voorgestelde wijze van
afdoening, vastgesteld.
6. A-onderwerpen
7. Oprichting havenbedrijf “Port of Zwolle”
Tegen dit voorstel stemt de fractie van GroenLinks, de overige fracties stemmen voor.
Het voorstel is aangenomen.
8. Budget economisch cluster Logistiek Regio Zwolle
Met algemene stemmen aangenomen.
9. Toekomstig systeem brug- en sluisbediening Kop van Overijssel/regio ZKM
Met algemene stemmen aangenomen.
10. Werkzaamheden Celecomplex
De motie van de ChristenUnie en Swollwacht wordt ingetrokken.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
11. Herinrichting Voorstraat
Met algemene stemmen aangenomen.
12. Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt
- Amendement 12-1 van CDA en D66, waarbij beslispunt wordt gewijzigd in:
In te stemmen met de idee dat samenwerking tussen betrokken partijen noodzakelijk is om
te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt.
De fracties van D66, GroenLinks, SP, Swollwacht en CDA stemmen voor het amendement,
de overige fracties stemmen tegen. Het amendement is verworpen.
- Motie 12-2 van SP, GroenLinks en Swollwacht, waarbij de Zwolse raad uitspreekt dat er op
weg naar de totstandkoming van een inclusieve arbeidsmarkt geen onomkeerbare
beslissingen worden genomen die de beschikbare kennis, expertise en (fysieke)
mogelijkheden van en bij de Wezo aan kunnen tasten, zonder dat de gemeenteraad zich
daarover heeft kunnen uitspreken.
Voor deze motie stemmen de fracties van CDA, Swollwacht, GroenLinks, SP en fractie
Cetin, de overige fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
- Motie 12-3 van GroenLinks, SP en Swollwacht, waarbij het college wordt opgeroepen om
bij de verdere uitwerking van het inclusief werken de volgende randvoorwaarden te
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hanteren: -voldoende, adequaat, gevoelsmatig veilig aanbod van plaatsen voor beschut
werken. -beschut werken niet verder op afstand van de gemeente te plaatsen. -niet
verdergaand te privatiseren. -voldoende fysieke ruimte voor beschut werken.
Voor deze motie stemmen de fracties van CDA, Swollwacht, GroenLinks en SP, de overige
fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
- Motie 12-4 van GroenLinks, SP en Swollwacht, waarbij het college wordt verzocht het
scenario 'eigen werkbedrijf' op korte termijn alsnog te laten onderzoeken, door te rekenen
en uit te werken en dit te presenteren aan de gemeenteraad.
Voor deze motie stemmen de fracties van GroenLinks, CDA, Swollwacht en SP, de overige
fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
vervolgens stemmen de fracties van CDA, GroenLinks, Swollwacht en SP tegen het
voorstel, de overige fracties stemmen voor. Het voorstel is aangenomen.
13. Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers
Met algemene stemmen aangenomen.
14. Behandelvoorstel initiatiefvoorstel Gemeentelijke woningbouw
Met algemene stemmen aangenomen.
15. Aanpassing eerste verdieping Cultuurhuis
Met algemene stemmen aangenomen.
16. Moties Vreemd aan de orde van de dag
- Ingesproken wordt door de heer Zandvliet namens Young United. Hij vraagt aandacht voor
de strijd van Young United tegen het afschaffen van het jeugdloon.
- Motie 16-1, waarbij de raad: haar steun uitspreekt voor de strijd van Young United,
de regering en de Staten-Generaal oproept zo spoedig mogelijk een einde te maken aan het
jeugdloon vanaf 18 jaar en jongeren van 18 tot 23 jaar recht te geven op het reguliere
wettelijk minimumloon, het college opdraagt jongeren die werken voor de gemeente
minimumloon i.p.v. jeugdloon te betalen en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in
de begroting 2016.
Wethouder Brink meldt dat de gemeente al geen jeugdloon meer uitbetaalt aan jonge
medewerkers tot 23 jaar. Wellicht geldt dat nog wel voor vakantiewerkers. Dat gaat hij nog
na en komt er bij de begroting 2016 op terug.
De fracties van de VVD, CDA en ChristenUnie stemmen tegen de motie, de overige fracties
stemmen voor. De motie is aangenomen.
De fractie van de PvdA meldt vervolgens dat zij de art 45-vragen over dit onderwerp intrekt.
- Motie 16-2 van de SP en GroenLinks, waarbij het college wordt opgedragen bij de
onderhandeling over de prestatieafspraken 2016-2019 de mogelijkheid de huren een jaar
niet te verhogen, op zijn minst voor de laagste inkomens, serieus te bespreken en de raad
over de uitkomsten van deze gesprekken te informeren bij de vaststelling van de
prestatieafspraken begin 2016.
Tegen deze motie stemmen de fracties van de VVD, D66 en CDA, de overige fracties
stemmen voor. De motie is aangenomen.
- Motie 16-3 van de SP waarbij het college wordt opgedragen in de onderhandelingen over
de prestatieafspraken 2016-2019 in te zetten op een halvering van de wachtlijst voor een
sociale huurwoning en de raad hierover te informeren bij de vaststelling van de
prestatieafspraken begin 2016.
De fracties van de SP, Swollwacht en GroenLinks stemmen voor deze motie, de overige
fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
- Motie 16-4 van de SP waarbij het college wordt opgedragen met de
woningbouwcorporaties en de huurdersverenigingen te onderhandelen over het instellen
van een urgentieregeling en de raad hier bij de vaststelling van de prestatieafspraken begin
2016 over te informeren.
Voor deze motie stemt de SP, de overige fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
- Motie 16-5 van de SP en GroenLinks waarbij het college wordt opgedragen met de
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woningbouwcorporaties en de huurdersverenigingen af te spreken zeer terughoudend om te
gaan met de verkoop van sociale huurwoningen en specifiek in de prestatieafspraken 20162019 vast te leggen geen woningen onder de kwaliteitskortingsgrens te verkopen. Een
uitzondering te maken voor verkoop van woningen tussen de corporaties onderling indien
deze voor de sociale voorraad behouden blijven. De raad hierover te informeren bij de
vaststelling van de prestatieafspraken begin 2016.
Voor deze motie stemmen de fracties van GroenLinks, SP en Swollwacht, de overige
fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
- Motie 16-6 van de SP en GroenLinks waarbij het college wordt opgedragen in overleg met
de woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen in te zetten op de afspraak dat bij
iedere onttrekking aan de voorraad deze gecompenseerd dient te worden door het
toevoegen van een extra woning. Een uitzondering te maken voor verkoop tussen de
corporaties onderling, indien deze dan wel voor de sociale voorraad behouden blijft en de
raad hierover te informeren bij de vaststelling van de prestatieafspraken begin 2016.
De fracties van GroenLinks, SP, Swollwacht en ChristenUnie stemmen voor deze motie, de
overige fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
17. Sluiting
Aan het einde van de vergadering stelt de voorzitter van de Partij voor de Cultuur, de heer
Van Hese, de door zijn partij dictatoriaal aangestelde stadsdichter voor. Dit is mevrouw
Marieke van Bolderen, die na een introductie, haar eerste stadsgedicht voordraagt.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
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