Raadsplein info/debat Raadzaal
Vergadering d.d.
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Locatie

Raadzaal

Aanvang

14.00

Eindtijd

21.00

Voorzitter

Dhr. H.J. Meijer

Griffier/secretaris

Dhr. A.B.M. ten Have

1.a. Opening en mededelingen (14.00 – 14.05 uur)
-ingesproken wordt door Kirsten Notten, die de burgemeester een exemplaar aanbiedt van
het blad Zowell. Ook voor alle raadsleden is een exemplaar beschikbaar.
1.b. Vaststelling van de agenda
Met de voorgestelde agenda wordt ingestemd.
2. Debatronde (14.05 – 18.00 uur)
3. Perspectiefnota (PPN) 2018-2021
De Perspectiefnota (PPN) heeft als motto Werken aan het Zwolle van Morgen. Dit vergt de
nodige investeringen. Na jaren van krapte is de financiële situatie sterk verbeterd. Dat
schept ruimte om te bouwen aan een toekomstbestendige stad. In maart heeft de raad
gedebatteerd over de voorjaarsbrief waarin de strategische thema's en opgaven zijn
benoemd. In deze PPN zijn deze thema's en opgaven verder uitgewerkt en geconcretiseerd.
Ook wordt een structureel en incidenteel financieel perspectief geschetst.
4. Algemene beschouwingen door fractievoorzitters
De fractievoorzitters maken in hun algemene beschouwingen kenbaar hoe zij tegenover de
voorstellen staan, zoals verwoord in deze PPN en tevens geven zij aan waar zij andere
accenten willen leggen of wat er gemist wordt.
De algemene beschouwingen zijn in iBabs aan de agenda toegevoegd.
Na de algemene beschouwingen, die rond 17.15 uur werden afgesloten, is het college
ingegaan op hetgeen de fracties naar voren hebben gebracht. Elke portefeuillehouder voor
zijn eigen portefeuille.
5. Maaltijd in het bedrijfsrestaurant (18.00 – 19.00 uur)
6. Reactie college op eerste termijn (19.00 – 20.30 uur)
Bij de beantwoording door het college zijn de volgende toezeggingen gedaan:
Wethouder De Heer:
-Aan de plannen voor de voor de aanloopstraten richting binnenstad wordt momenteel
gewerkt. De plannen voor de Thomas a Kempisstraat, Vechtstraat, Diezerbrink zijn
nagenoeg klaar en worden voor de zomer nog naar de raad gestuurd. De plannen voor de
Assendorperstraat volgen dit najaar.
-Het verzoek om proefvluchten qua vlieghoogte boven Zwolle te maken vanaf het nieuwe
vliegveld Lelystad, zodat de inwoners zelf kunnen ervaren hoe het gaat worden, zal
doorgegeven worden aan de zgn Alderstafel.
-Het voorstel over de toekomst van de WRZV zal nog voor de zomer naar de raad worden
gestuurd.
Wethouder Vedelaar:
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-Als er concrete verzoeken vanuit de stad komen is de wethouder bereid de mogelijkheid
van een gezins-PGB te onderzoeken.
-Bekeken wordt of periodieke monitoring en informatie aan de hand van bv Nibud-onderzoek
mogelijk is. Hierover wordt voor de begroting 2018 gerapporteerd.
-Voor de begrotingsbehandeling in het najaar rapporteert de wethouder de raad over de
uitkomst van haar gesprekken met o.a. Travers over de toekomst van het opbouwwerk.
Wethouder Anker:
-De raad zal periodiek geïnformeerd worden over de effecten van de maatregelen om
kindermishandeling tegen te gaan.
-Over de uitkomsten van de gesprekken, die wethouder Van As heeft gevoerd over
dierenwelzijn, komt het college bij de begroting terug.
Wethouder Brink:
-Voor de zomer ontvangt de raad nog een informatienota over de stand van zaken
HCO/SMZ.
-Over de toekomst van de creatieve industrie en de rol van de gemeente daarbij volgt
binnenkort een notitie richting de raad.
Burgemeester Meijer:
-Over de voortgang van de gesprekken met de ondernemers Marslanden wat betreft
veiligheid, kentekenregistratie etc wordt de raad voor de begroting 2018 nader geïnformeerd.
7. Tweede termijn raad (20.30 - 21.00 uur)
De Burgemeester constateert vervolgens dat er geen noodzaak c.q. behoefte meer is aan
een tweede termijn.
Woensdag a.s. voor 10.00 uur dienen de moties en amendementen te worden ingediend.
Besluitvorming over de voorjaarsstukken vindt plaats op 3 juli a.s. vanaf 19.30 uur.
8. Sluiting (21.00 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.
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