Overzicht beantwoorde moties/toezeggingen in Voorjaarsstukken
Motienr

Onderwerp

Opdracht

Waar uitwerking

1 begroting

laagdrempelige
armoede bestrijding

Roept het college op om • mede in overleg met
vrijwilligersorganisaties (waaronder de diaconieën
en maatjesprojecten) na te gaan hoe de toegang tot
de dienstverlening op het gebied van werk,
armoede, bijstand en schulden kan worden
verbeterd, binnen de gemeentelijke organisatie en in
samenwerking met organisaties in de stad, • zorg te
dragen voor een dienstverlening op deze gebieden
waarbij ieder huishouden één verantwoordelijke
contactpersoon heeft voor ondersteuning op al deze
gebieden (NB. die dus niet alleen doorverwijst maar
samen met de betreffende persoon het nodige
regelt), waar mogelijk in aansluiting op de
ondersteuning van het Rijk (zoals toeslagen), • te
investeren in laagdrempelige en persoonlijke
dienstverlening, • te monitoren of de digitalisering
van de dienstverlening drempelverhogend werkt;

Is meegenomen in het beleidsplan
schulddienstverlening (reguliere overdracht 11 mei).

3 begroting

invoering
declaratiefonds
(participatie voor
volwassenen)

De Zwolse raad verzoekt het college: - Met
uitgewerkte voorstellen te komen voor een
declaratiefonds en stadspas (waarmee de indieners
van deze motie in de gelegenheid zijn om tijdens de
behandeling van de voorjaarsbrief, indien nodig,
gerichte amendementen in te dienen).

Apart raadsvoorstel als bijlage bij voorjaarstukken

8 begroting

geef de Nederlandse
taal een boost

De Zwolse raad verzoekt het college: Met
uitgewerkte voorstellen te komen tot een extra
bedrag voor taalonderwijs aan laaggeletterden en
mensen met een taalachterstand; in te zetten door
en via het SWT en de afdeling WRA (waarmee de
indieners van deze motie bij de behandeling van de
voorjaarsbrief in de gelegenheid zijn om, indien
nodig, gerichte amendementen in te dienen).

Middelen laaggeletterdheid bij de PPN
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Motienr

Onderwerp

Opdracht

Waar uitwerking

11 begroting

Ontzorg de
ondernemer

Verzoekt het college: - in gesprek met Zwolse
ondernemersverenigingen knelpunten te
identificeren en te zoeken om deze binnen
gemeentelijke bevoegdheid te verlichten; - het
resultaat hiervan te betrekken bij de investeringsbrief
2017

Aparte informatienota als bijlage bij voorjaarstukken .
Hiermee wordt ook voldaan aan de toezegging
Informatienota uitvoering motie Ontzorg de
ondernemer (toezegging 133, infodebat 20-03-2017)

16 begroting

Inventarisering
capaciteitsproblemen
sportvelden

Verzoekt het college: • Conclusies te trekken uit de
nu voorhanden zijnde informatie, o.m. weergegeven
in de genoemde nota bij de begroting; • Gelijktijdig
een prioritering aan te geven bij het terugdringen
van de capaciteitsproblemen; • Bij de voorjaarsbrief
2017 rekening te houden met de daarvoor
benodigde middelen.

Is opgenomen bij de PPN (knelpunt Aanleg
kunstgrasvelden

387 lijst

Versterken
strategisch vermogen
voor
toekomstbestendige
binnenstad (M- 27)

Vraagt het college: Benodigde professionele kennis
op het gebied van ontwikkelingen binnensteden te
betrekken bij het proces tot een nieuwe visie op de
Zwolse binnenstad en zo het strategisch vermogen
te vergroten.

Is opgenomen in de PPN

447 lijst

Dierenwelzijn bijtincidenten (M-30)

Roept op dat:- het college een "protocol
bijtincidenten" opstelt waarbij in ieder geval
dierenwelzijn en veiligheid (van mens én dier) als
uitgangspunten worden gehanteerd.

De gemeente Zwolle heeft een protocol hoe om te
gaan met bijtincidenten. Met dit protocol kunnen de
toezichthouders en handhavers van de gemeente,
eventueel in overleg en samenwerking met de politie,
voorkomen dat een bijtincident zich herhaalt.
Het protocol geeft hen mogelijkheid om een aanlijn- en
muilkorfplicht op te leggen, de eigenaar krijgt dan ook
het (dwingende) advies om met de hond een gedragsen opvoedtraining te volgen. Als blijkt dat de eigenaar
de aanlijn- en muilkorfplicht niet opvolgt, dan kan de
hond in beslag worden genomen en ondergebracht bij
het dierenasiel.
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Motienr

Onderwerp

Opdracht

Waar uitwerking
Daarna wordt in overleg met de eigenaar gekeken wat
het vervolg is (bijvoorbeeld testen door een
deskundige, het volgen van een resocialisatietraining).
Het protocol wordt momenteel geactualiseerd. Dit
nieuwe protocol wordt dan ook via de verschillende
media van de gemeente Zwolle gecommuniceerd
(Facebook, website (www.zwolle.nl/honden , @Zwolle
etc).
Het hebben van een protocol kan echter niet
voorkomen dat een hond losbreekt en om zich heen
bijt, met alle trieste gevolgen van dien. We raden
inwoners dan ook aan dat wanneer zij een loslopende
(agressieve) hond zien, om de gemeente Zwolle via
14038 , of de politie te bellen.

364 lijst

Passend
selectiemoment en
differentiatie in het
onderwijs (M-11)

Verzoekt het college:- om innovaties in het primair
en voortgezet onderwijs gericht op maatwerk voor
kinderen door differentiatie in onderwijs en
selectiemoment te ondersteunen en te stimuleren.hierover te rapporteren voorafgaande aan de PPN
van volgend jaar.

Aparte informatienota (reguliere overdracht 11 mei).

375 lijst

Dierenwelzijnjaarlijks
rondetafelgesprek
over stand van
zaken- actualisatie
Nota Dierenwelzijn
(M-19)

Roept op dat:• Het college van B&W van de
gemeente Zwolle jaarlijks een rondetafelgesprek
organiseert met alle partijen op het gebied van
dierenwelzijn en daarbij ook de politieke partijen
uitnodigt;• Waarbij centraal staat 1) hoe partijen het
huidig beleid ervaren, en wat zij daarnaast van de
gemeente Zwolle nodig hebben en 2) welke
veranderingen en ontwikkelingen zij ervaren op het
gebied van dierenwelzijnsbeleid; • Het college van
B&W van de gemeente Zwolle de uitkomsten van dit
jaarlijkse gesprek een plek geeft in de Nota
Dierenwelzijn dan wel de uitkomsten beschouwd als
input voor visie en te formuleren beleid;• De
organisatie van dit gesprek onderdeel uitmaakt van
de nota Dierenwelzijn en dat deze dus op dit punt

Het gesprek heeft plaatsgevonden, en zal jaarlijks
worden gecontinueerd
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Motienr

Onderwerp

Opdracht

Waar uitwerking

geactualiseerd wordt
469 lijst

Oplossen knelpunten
schulddienstverlening
zelfstandigen (M123)

Verzoekt het college: Te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om op gemeentelijk niveau
met
(maatwerk)oplossingen te komen voor de problemen
waar zelfstandigen tegen aan lopen die gebruik
willen maken van schuldhulpverlening en/of
zelfstandigen met Bbz-problematiek.

Wordt meegenomen in het beleidsplan
schulddienstverlening (overdracht raad 11 mei
regulier).

266

Sociale Bijstand

verzoekt het college- een voorstel uit te werken voor
een Zwolse meer stimulerende bijstandsregeling en
dit aan te melden als experiment als bedoeld in
bovenbedoelde Kamermotie - deze aan de raad voor
te leggen voor de behandeling van de PPN in 2016

Aparte informatienota als bijlage bij de voorjaarstukken

190 lijst

Werk in goede banen

Verzoekt het college:- Per kwartaal (bij
beleidscyclus) een overzicht aan te leveren van de
reguliere banengroei, de uitstroom uit bijstand en de
gerealiseerde quotumbanen;- Dit tenminste in de
periode 2015 – 2018 te doen.*

Meegenomen in de beleidscyclus.

Verruiming
vangnetregeling
zwemles (M-36)

Roept het college op:- een voorstel te doen om de
leeftijdsgrenzen van de vangnetregeling voor
zwemles te verruimen, ten behoeve van de integrale
afweging te maken in het voorjaar van 2017.

Wordt afgehandeld bij de PPN (knelpunt
Zwemvangnet,)

401

Integratie G sport in
Zwolle

Roept het college op: Te onderzoeken hoe
sportverenigingen kunnen worden gestimuleerd en
gefaciliteerd om G- sport zodaning te integreren in
hun aanbod dat daardoor iedere potentiele G-sporter
voldoende keuzevrijheid heeft.

Wordt afgehandeld bij de PPN (knelpunt G-sportbeleid)
Hiermee wordt ook voldaan aan de toezegging
(toezegging 125, besluitv. 11-11-2016) Aangepast
sport.

403

Versterken van lokale
en regionale

Roept het college op om:
- Het initiatief te nemen om, samen met lokale en

Opgenomen in programma Cultuur Jaarrekening

449 lijst

4

Motienr

359

5

Onderwerp

Opdracht

cultuurlandschap

regionale culturele instellingen en andere
betrokkenen, een krachtige lobby richting Den Haag
in te stellen om specifiek aandacht te vragen voor
meer regionale spreiding in het culturele landschap.

Aan de slag met
diversiteit in de
culturele sector

Roept het college op :
in gesprek te gaan met de culturele sector en dan
met name de gesubsidieerde instellingen om
diversiteit op de agenda te zetten
- In de subsidievoorwaarden tevens aandacht te
besteden aan onderlinge afstemming,
samenwerking en ondersteuning tussen instellingen
voor een breed gevarieerd totaalaanbod
- op grond daarvan een verplichting tot maximale
inspanning op te nemen in de subsidievoorwaarden
(bijvoorbeeld door middel van de Code Culturele
Diversiteit eraan te koppelen)
- de resultaten terug te koppelen aan de raad

Waar uitwerking

Opgenomen in programma Cultuur Jaarrekening

Toezegging
125
133
137

6

Aangepast sporten
Ontzorg de
ondernemer
Voorstel investeren
in werkgelegenheid

Bij de perspectiefnota van volgend jaar zal een
voorstel over het vervolg na 2017 m.b.t. aangepast
sporten aan de raad worden voorgelegd.

Wordt afgehandeld bij PPN, relatie met motie 401
Aparte informatienota, relatie met motie 11 begroting

Tenslotte doet de wethouder de toezegging dat het
voorstel nader wordt uitgewerkt in de PPN, inclusief
de financiële vertaling van de verkenner en opdracht
die daarbij hoort. Hierbij zal het college haar best
doen om bij de investeringsagenda het thema
werkgelegenheid voor lageropgeleiden al zo concreet
mogelijk aan de orde te laten komen. Ook
meetbaarheid, in de zin van wat levert het op, zal
daar onderdeel van uitmaken.

Een voorstel is al aan de raad voorgelegd, besproken
op 3 april info/debat. Formele besluitvorming vindt
plaats bij de PPN

