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9.3.2 We ondersteunen het bestuurlijk proces
Nee
-

Bijlagen
1. Bijlage bij toezegging 137 – eindrapport Stadsfestival 2017.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. In te stemmen met het overzicht afgedane moties en toezeggingen als onderdeel van het
Voorjaarsmoment 2018.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Als onderdeel van de Voorjaarsmoment 2018 worden verschillende moties en toezeggingen
afgehandeld. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de afgedane moties en toezeggingen.
Beoogd effect
Vaststellen afgedane moties en toezeggingen.
Argumenten
Als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2018 worden de volgende moties en toezeggingen afgedaan.
Moties
- Motie 006 – Meten duurzaam effect bij werken aan werk
- Motie 33 – Goed werk
- Motie 307 – Stop en shop plekken binnenstad
- Motie 408 – Meer mannen voor de klas
- Motie 577 – Een begrijpelijke begroting
- Motie 582 – Posters tegen armoede

Afgedaan via doel 2.2.1
Afgedaan via doel 2.2.1
Afgedaan via Voorjaarsmoment (1)
Afgedaan via doel 1.5.2
Afgedaan vanaf Begroting 2018
Afgedaan via doel 4.1.1

Toezeggingen
- Toezegging 91 – Woonlastenfonds
- Toezegging 92 – BKR privacy
- Toezegging 137 – Stadsfestival
- Toezegging - leges en precario voor evenementen

Afgedaan via doel 4.1.1
Afgedaan via doel 4.3.2
Afgedaan via doel 5.3.1 (2)
Afgedaan via Tarievennota 2018

Daarnaast met betrekking tot de motie voedselbank (d.d. 3 juli 2017) het volgende:
Het college heeft in samenspraak met de Voedselbank onderzoek gedaan naar de financiële situatie
van deze organisatie om een plan te ontwikkelen. Er zijn een aantal mogelijkheden onderzocht en
doorgerekend. Het zijn vooral de huisvestingskosten die voor de Voedselbank knellen. De
Voedselbank zelf ziet een structurele subsidie voor de huurkosten als een definitieve oplossing.
Bij het Najaarsmoment wordt een nota voorgelegd aan de gemeenteraad over het uitgevoerde
onderzoek en de uitkomsten. We zullen uiteen zetten hoe de continuïteit van de Voedselbank wordt
geborgd in de toekomst.

Ad (1)
In 2016 is een motie aangenomen over het onderzoeken van de mogelijkheid van stop&shop-plekken
bij de inrichting van de Eekwal. Dit mede naar aanleiding van de herinrichting van het Gasthuisplein.
Herschikken van parkeervoorzieningen en/of het wijzigen van het parkeerregime wordt steeds zoveel
mogelijk gerealiseerd in samenhang met lopende herinrichtingsprojecten. Recente voorbeelden
daarvan zijn de Badhuiswal en het Ter Pelwijkpark. De Eekwal is in 2016 met een aantal ingrepen
(tijdelijk) aangepast aan de situatie met minder busverkeer. De mogelijkheid om op korte termijn
parkeerplaatsen toe te voegen is gezien de verkeerssituatie, het toegevoegde fietsparkeren en de
uitritten beperkt. Er bestaat nu ook geen urgentie om dit in tijdelijkheid op te pakken.
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In 2019 wordt een plan/gebiedsaanpak voorgelegd aan de raad, dat antwoord geeft op welk geheel
van parkeervoorzieningen het beste tegemoet komt aan de beschreven ambities in het Startdocument
Mobiliteits Agenda en in de Strategische Agenda Binnenstad. Zodat in de komende jaren in de
binnenstad verschillende parkeer-doelgroepen gefaciliteerd blijven worden: zowel het kortparkeren
voor bezoekers (stop&shop), het langparkeren voor bezoekers (met name accommodaties), als het
parkeren voor bewoners en abonnementhouders. In het Startdocument Mobiliteits Agenda (2018) staat
dat gastvrijheid belangrijk blijft, ook wanneer Zwolle in de komende jaren verder groeit en meer
verstedelijkt. Benadrukt wordt dat: “de opgave is om met een toenemende verkeers- en parkeerdruk
gastvrij te blijven.” In zowel de Visie2030 op de binnenstad (2016) als in de Strategische Agenda
Binnenstad (2017) is de ambitie verwoord om de historische binnenstad verder autoluw te maken.
Definitieve herinrichting van de Eekwal inclusief benodigde parkeeroplossingen wordt afgewogen
binnen de investeringsruimte van het programma Binnenstad. Dat doen we na vaststelling van de
gebiedsaanpak voor parkeren/mobiliteit en na de verdere verplaatsing van de buslijnen als de busbrug
is gerealiseerd.

Ad (2)
Aanvullend op de tekst die is opgenomen bij doel 5.3.1 in de Jaarstukken 2017, is de evaluatie van het
Stadsfestival 2017 als bijlage toegevoegd.
Risico’s
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.
Communicatie
Niet van toepassing.
Vervolg
Niet van toepassing.
Openbaarheid
Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Kenmerk

46056
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d.

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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