Raadsplein info/debat
Vergadering d.d.

2 november 2015

Locatie

Hal Stadhuis / Raadzaal / Takzaal

Aanvang

19.00

Eindtijd

22.30

Voorzitter

Dhr. H. Wijnen / Dhr. M. van Willigen

Griffier/secretaris

Dhr. H.C. Veraart / Mevr. K. van Moll - vd Berg

0. HAL STADHUIS
0.1. Informatiemarkt (19.00 – 20.00 uur)
Tijdens de informatiemarkt over de begroting hebben raadsleden, burgers en ambtenaren
informatie uitgewisseld over de begroting. Besluitvorming over de begrotingsstukken vindt
plaats op vrijdag 13 november.
0.3. Pauze (20.00 – 20.10 uur)
1. RAADZAAL
1.1.a. Opening en mededelingen (20.10 – 20.15 uur)
De voorzitter opent de vergadering
1.1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
1.1.c. Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
Er heeft zich geen inspreker gemeld
1.2. Informatieronde
1.3. Rondetafelgesprek Speciaal onderwijs / passend onderwijs (20.15 – 21.20 uur)
Op 21 september heeft de raad ingestemd met een agenderingsverzoek inzake het speciaal
onderwijs / passend onderwijs. De indieners gaan in het agenderingsverzoek in op het
artikel in De Stentor van 9 september jl. inzake "Speciaal onderwijsschool De Ambelt heft
zichzelf op". Op de site van de Ambelt zelf staat dat er geen sprake is van “opheffing”.
Recentelijk hebben raadsleden informeel gesproken met ouders en verzorgers die te maken
hebben met speciaal / passend onderwijs. De raad wil weten wat het besluit van De Ambelt
nu concreet inhoudt voor de leerlingen van de Ambelt, voor het bestaan van het speciaal
onderwijs in Zwolle en voor (de invoering van) het passend onderwijs.
Bij de Informatieronde waren een groot aantal meesprekers aanwezig:
• Maarten Faas
Voorzitter College van Bestuur Ambelt
• Henk Ter Wee
Voorzitter College van Bestuur Vivente
• Johan Trip
Denktank "Passend Onderwijs voor iedereen".
• Rita Damhof
Voorzitter College van Bestuur OOZ
• Arie de Wit
Algemeen Directeur Onderwijs OOZ
• Vera Kleinrensink
Medezeggenschapsraad Ambelt
• Monique Roosink
Medezeggenschapsraad Ambelt
• Dick van Peer
Logopedist, voorzitter GMR van de Ambelt
• Martin Jan de Jong
Voorzitter DB SWV Voortgezet Onderwijs
• Mevr. G.H. Procee-Bax
Ouder
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• Erik Weegenaar
Ouder
•Mathilde Wiersema
Ouder / lid Participatieraad
Vanuit het college waren wethouders Brink en Anker bij de bespreking aanwezig.
Vanuit het college waren wethouders Brink en Anker bij de bespreking aanwezig.
Er worden door de fracties veel vragen gesteld. Deze werden vervolgens door de
meesprekers en het college beantwoord.
Een meerderheid van de fracties vindt dat de gegeven antwoorden en informatie de
ongerustheid niet wegnemen. Daarom wil de raad met elkaar in debat over de gevolgen van
de wet Passend Onderwijs voor gemeentelijk beleid en de sluiting van de Ambelt. Bij dit
debat wil de raad de ontwikkelagenda Passend onderwijs en het beleidsplan jeugdhulp
betrekken alsmede de zorgen van ouders rondom de ondersteuningsplannen. De wethouder
heeft aangegeven dat gezien de complexiteit van de materie de ontwikkelagenda Passend
Onderwijs iets langer op zich laat wachten dan beoogd. Hij verwacht deze begin 2016 aan
te kunnen bieden.
De debatvraag die is geformuleerd luidt: Hoe kunnen we als gemeente in samenwerking
met ouders, onderwijs en jeugdzorg, zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen in onze
stad, ook voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben?
De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun inbreng
1.4. Pauze (21.20 – 21.30 uur)
1.5. Debatronde
1.6. (KOMT TE VERVALLEN) Initiatiefvoorstel SP Gemeentelijke woningbouw (21.30 – 22.30
uur)
In afstemming met de fractie van de SP heeft de Agendacommissie besloten om gezien het
grote aantal meesprekers en de publieke belangstelling bij het onderwerp “Speciaal
onderwijs / Passend onderwijs, de Debatronde inzake het initiatiefvoorstel Gemeentelijke
Woningbouw op voorhand van de agenda af te voeren. Beide onderwerpen verdienen een
goede behandeling en het is gezien de ervaringen met rondetafelgesprekken te verwachten
dat deze ronde niet binnen een uur kan worden afgerond.
1.7. Sluiting (22.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
2. TAKZAAL
2.1.a. Opening en mededelingen (20.10 – 20.15 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur
2.1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.2. Debatronde
2.3. Verbetering routering Binnenstad (20.15 – 21.30 uur)
Een goede voetgangersbewegwijzering leidt tot een betere doorstroming, houdt bezoekers
langer in de stad en laat bezoekers meer beleven. De huidige voetgangersbewegwijzering
voldoet nog niet aan dit criterium. Het college stelt voor op korte termijn de routering te
verbeteren door het uitbreiden van de voetgangersbewegwijzering. Dit kan door de
bestaande ANWB-wegwijzers te actualiseren en aan te vullen met duidelijke plattegronden
en informatiezuilen. De kosten zijn geraamd op € 100.000. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in 2016 en kunnen ten laste worden gebracht van het Stadsontwikkelfonds.
Tijdens het debat voeren alle fracties het woord. De woordvoerders kunnen zich op
hoofdlijnen vinden in het voorstel. De fractie Swollwacht vindt echter dat het voorstel te
vroeg komt. Waarom niet wachten tot een aantal belangrijke veranderingen in de stad zijn
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afgerond, zoals de verplaatsing Stadkamer, Katwolderpleingarage en de bioscoop? Door
een pas op de plaats te maken kunnen ook de digitale mogelijkheden verder worden
uitgewerkt. Door een later en beter geschikt moment te kiezen kunnen kosten worden
bespaard. De VVD vindt in afwijking van het voorstel dat er best vormen van reclame
mogelijk moeten zijn. Hierdoor hoeft er minder gemeentelijk geld te worden ingezet.
Waarom geen verwijzing naar grote trekkers als Zara en Primark? Er wordt tenslotte ook al
verwezen naar Waanders in de Broeren. Verder wordt er door verschillende fracties
gevraagd om rekening te houden met mensen met een beperking zoals blinden en slecht
zienden.
Wethouder Van As zegt in zijn reactie dat dit voorstel alleen maar gaat over de fysieke
wegwijzers, hij gaat dan ook niet in op de gemaakte opmerkingen over de digitale
mogelijkheden. Wat reclame betreft geeft de wethouder aan dat Zwolle een raamcontract
heeft met een aanbieder, dus levert het geen extra middelen op. Waanders in de Broeren is
een grensgeval en op verzoek van de raad is een uitzondering gemaakt. Er is op dit moment
grote behoefte aan een goede routering dus is uitstel ongewenst. Wethouder Van As zegt
toe dat hij in verdere uitwerking van het voorstel Routering binnenstad gaat kijken of de
informatiezuilen een uniek Zwols karakter kunnen krijgen en hierbij zal zo mogelijk gebruik
worden gemaakt van kunstenaars / creatieven in de stad, waarbij tijd en budget leidend zijn.
Aan het eind van het debat concludeert de voorzitter dat het voorstel geagendeerd kan
worden voor de besluitvormingsronde op 23 november 2015.
2.4. Sluiting (21.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 20.48 uur.
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