Raadsplein besluitvormend
Vergadering d.d.

14 december 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, 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, Drost, S.N., Futselaar,
F.W., 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 ,
Paus, Remko de

Afwezige leden

Campen, A.A.H. van, Jurgens, B.

1. Mededelingen
-De leden Jurgens en Van Campen zijn verhinderd.
-Ingesproken wordt door de heer J. Besselink namens drie huurdersverenigingen over de
veroverde Stookjerijk-trofee. Zijn inspraaktekst is aan de stukken voor deze vergadering
toegevoegd in Ibabs.
-De Burgemeester deelt mee dat hij tijdens de start van deze vergadering opa is geworden.
En dat niet van 1, maar liefst van 2 kleinzonen.
2. Vaststelling agenda
Met de voorgestelde agenda wordt ingestemd.
3. Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding op de financiële bijlage 1 en 2 van de beslisnota Kamperlijn wordt
bekrachtigd.
4. Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
-Vragen van de fractie van de PvdA over budgetfinanciering Zilveren Kruis met
consequenties voor Driezorg.
Wethouder Vedelaar antwoordt dat zij bekend is met de onrust die is ontstaan bij Driezorg
en met name bij de bewoners van de aanleunwoningen. Zij heeft hierover gesproken met
de nieuwe directeur van Driezorg, met de zorginkoper en met Zilveren Kruis Achmea.
Achmea heeft aangegeven dat zij een goede oplossing wil voor Driezorg. De wethouder
heeft echter nog niet vernomen welke oplossing Achmea voorhanden heeft. Wel heeft zij
van Driezorg vernomen dat die van Achmea te horen heeft gekregen dat zij tot 1 april uitstel
krijgt, maar dat er na 1 april een oplossing binnen de pilot moet worden gevonden. Dat
betekent dat er voorlopig een oplossing is, maar dat na 1 april weer een probleem ontstaat.
Daarom zal de wethouder opnieuw met betrokkenen in gesprek gaan. Als er nieuwe
informatie is zal de wethouder de raad nader informeren.
-Vragen van de fractie van de SP over de betaaldatum bijstandsuitkering.
Wethouder Vedelaar zegt dat zij zich bewust is van het dubbele risico dit jaar, maar dat
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desondanks de gemeente zorg draagt voor uitbetaling op 30 december, uiterlijk 31
december. Structureel eerder uitbetalen is niet mogelijk omdat over deze doelgroep vaak
nadere informatie nodig is en we dan geconfronteerd worden met veel terugvorderingen.
Overigens is Zwolle een gemeente die relatief vroeg de bijstandsuitkeringen uitbetaald.
-Vragen van de SP over het actieplan Middeldure huur en woonlastenfonds.
Wethouder Vedelaar merkt op dat het voorstel over het woonlastenfonds op 15 december in
het college wordt besproken en daarna nog deze week naar de raad zal worden gestuurd.
Dit voorstel is in harmonie met de woningbouwcorporaties opgesteld.
Op 26 oktober jl. heeft het college de uitkomst van het onderzoek naar beleggershuur
besproken. De daarbij behorende collegenota overhandigt zij aan de vragensteller. N.a.v.
de uitkomst van het onderzoek wordt in 2016 een beleidsvisie opgesteld.
-Vragen van de fractie van de ChristenUnie over het generatiepact.
Wethouder Brink antwoordt dat ook de gemeente Zwolle een generatiepact kent. Hiervoor is
vanuit de organisatie veel belangstelling. Ca. 45 medewerkers hebben zich tot nu toe
hiervoor aangemeld. In ruil daarvoor kunnen een aantal jonge medewerkers worden
aangenomen en aan de invulling daarvan wordt momenteel gewerkt.
Het belang van een generatiepact wordt door de gemeente ook geventileerd in diverse
netwerken, waar de gemeente in participeert.
Los van het generatiepact heeft de gemeente de afgelopen tijd al 9 jongeren een baan
aangeboden en daarnaast is er ook nog sprake van een traineeprogramma.
5. Ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken, inclusief de voorgestelde wijze van afdoening, wordt
vastgesteld.
6. A-onderwerpen
7. Herijking kadernota detailhandel, onderdeel supermarktbeleid
-Amendement 7-1 van GroenLinks en SP over megasupermarkten.
De fracties van GroenLinks, SP en Swollwacht stemmen voor dit amendement, de overige
fracties stemmen tegen. Het amendement is verworpen.
-Motie 7-2 van PvdA en ChristenUnie over zorgvuldige afweging supermarktinitiatieven.
De fracties van CDA en Swollwacht stemmen tegen deze motie, de overige fracties
stemmen voor. De motie is aangenomen.
-Motie 7-3 van het CDA over nadere uitwerking kaders Versmarkt.
De fracties van CDA, GroenLinks en SP stemmen voor de motie, de overige fracties
stemmen tegen. De motie is verworpen.
-De fracties van CDA, GroenLinks, SP en Swollwacht stemmen vervolgens tegen het
voorstel, de overige fracties stemmen voor. Het voorstel is aangenomen.
8. Vaststellen beheersverordening Westenholte
Met algemene stemmen aangenomen.
9. Vaststelling bestemmingsplan Stadshagen II, Oude Wetering 106
Met algemene stemmen aangenomen.
10. Aangepaste begroting 2016 GBLT
Met algemene stemmen aangenomen.
11. Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte compensatie
Met algemene stemmen aangenomen.
12. Moties Vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties, vreemd aan de orde van de dag, ingediend.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.
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