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1.a. Opening en mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 19.35
1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
2. Informatieronde
3. Gesprek met de accountant (19.35 – 20.00 uur)
Namens de accountant PWC is aanwezig Sytse Jan Dul en Frank van Kommer. Zij geven
aan de hand van een korte PowerPoint-presentatie (bijgevoegd) een toelichting op het
accountantsverslag. Vervolgens worden raadsleden in de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen.
4 Informatieronde
5.a. Inspreken over Perspectiefnota, Jaarstukken, Berap en Meerjaren Prognose Vastgoed
Voordat volgende week het raadsdebat over de Perspectiefnota wordt gehouden, is er de
mogelijkheid om in te spreken over de voorjaarsstukken. Er heeft zich één inspreker gemeld
namelijk de heer Bunders van de Stichting Goudsteeg 21. Tijdens zijn inspraak vertoont hij
een aantal beelden (bijgevoegd).De heer Bunders houdt een pleidooi voor het behoud van
dit podium aan de Goudsteeg 21 (de inspreektekst is bij de stukken gevoegd).
5b.5c Jaarstukken 2016 en Beleidsrapportage 2017 - 1 (Berap)
De jaarstukken omvatten de jaarrekening en het jaarverslag. Het betreft een voorlopige
jaarrekening, omdat net als vorig jaar de verantwoordingsinformatie vanuit het SVB en enige
andere zorgaanbieders niet op tijd is ontvangen. De jaarrekening sluit met een positief saldo
van € 7.8 mln. Voorgesteld wordt om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
Bij de stukken zit ook het advies van het afstemmingscomité (rekeningcommissie). De Berap
2017 -1 is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2017. Per programma
wordt een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 maart 2017. Het
gaat hierbij om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Voorgesteld wordt om ten behoeve van deze verwachte afwijkingen een aanvullend budget
beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag op te nemen voor de in
de perspectiefnota voorgestelde investeringen. De woordvoerders van de fracties zijn niet
blij dat er voor het tweede jaar op rij geen goedkeurende accountantsverklaring is. Ze
snappen dat dit door externe factoren komt, maar hopen dat het volgend jaar toch echt
anders is. Over het algemeen is men positief over de toegenomen informatiewaarde van de
documenten van de beleidscyclus. Hierdoor ontstaat meer inzicht en als er in de toekomst
met meer indicatoren wordt gewerkt vergroot dat het sturend vermogen. Woordvoerders
stippen een aantal onderwerpen aan zoals ICT, bereikbaarheid, beschut werken en de
tweedeling. Wethouder Brink geeft aan dat er wat ICT betreft flinke slagen zijn gemaakt.
Ook de accountant vermeldde de verbeteringen. Er moet echter nog veel gebeuren o.a. op
het gebied van verdere informatiebeveiliging.
Korte terugblik
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Wat de Berap betreft wordt door een fractie vraagtekens gezet bij het investeren in de
strategische opgaven ten laste van de begroting 2017. Dit strookt niet met de afgesproken
systematiek. Wethouder Brink geeft aan dat er sprake is van een bijzondere situatie waarbij
aanvankelijk aan de raad terughoudendheid is gevraagd in de besteding van de meevallers
en vervolgens via een voorjaarsbrief richting is gegeven aan de investeringen. Naar
aanleiding van een discussie over de kostenoverschrijding van begeleiding van de
windverkenning Voorst en daaraan gerelateerde voorbereiding en uitvoering van het
Stadsgesprek zegt wethouder Brink toe dat hij een nadere specificatie van het bedrag van €
100.000,- aan de raad zal verstrekken. De conclusie is dat de jaarstukken 2016 en de Berap
rijp zijn voor besluitvorming op 3 juli aanstaande.
6. Pauze (21.15 – 21.30 uur)
7. Meerjaren Prognose Vastgoed 2017 (MPV) (21.30 – 22.30 uur)
De Meerjaren prognose Vastgoed (MPV) geeft een financiële vertaling van het gemeentelijk
grondbeleid. De kaders voor het opstellen van de MPV 2017 zijn door de raad in januari
2017 vastgesteld. Het bedrijfsresultaat is positief zodat voor het eerst sinds 2008 een
storting kan plaatsvinden in de algemene reserve. Ook is het risicoprofiel ten opzichte van
vorig jaar sterk afgenomen. Verder staat de MPV in het teken van het uitvoering geven aan
de veranderde wet- en regelgeving. Op verzoek van GroenLinks kan de informatienota
‘Stand van zaken Grondvoorraadbeleid’ bij de bespreking worden betrokken. De fracties zijn
verheugd over de vermindering van de risico’s en over het financieel resultaat. De crisis is
nu echt voorbij, maar behoedzaamheid blijft gewenst. Wel is er behoefte aan meer
duidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen. Wethouder De Heer zegt dat met het
opstellen van de Omgevingsvisie hard wordt gewerkt aan het toekomstig ruimtelijk beleid.
Het grondbeleid is hier faciliterend aan. Wat het tijdelijk anders gebruiken van grond betreft
zijn er inmiddels goede voorbeelden van hoe we hier in Zwolle mee omgaan. Over de
verkoop van grond wordt zakelijk en realistisch onderhandeld. Dit geldt ook voor projecten
als de Krasse Knarren Hof. Aan het eind van de bespreking blijkt de MPV geagendeerd te
kunnen worden voor besluitvormende ronde op 3 juli.
8. Sluiting (22.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur
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