AM-1

AMENDEMENT
Betreft: Behoud buffer en risico reserve sociaal domein.
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017.
Aan de orde: Beslisnota Perspectiefnota 2018-2021.

Overwegende dat:

Binnen het sociale domein de transitie- en transformatiebewegingen nog niet tot rust zijn gekomen.

Waar de één dit als dynamisch bestempelt, de ander met evenveel recht kan spreken van zorgelijk.

Op diverse beleidsterreinen binnen het sociale domein onzekerheden zichtbaar worden die voor de
gemeente niet (altijd) of niet volledig beïnvloedbaar zijn.

De accountant in het concept verslag 2016 constateert dat de verantwoording van de decentralisaties
opnieuw onzekerheden kent.

De accountant in dit concept verslag de afhankelijkheid van derden (o.a. bij WMO, BVO Jeugd en
SVB) benadrukt.

De accountant ook specifiek aandacht vraagt voor de diverse tekorten in het sociale domein.

Het totale sociale domein grofweg de helft van onze totale Zwolse begroting behelst.
Van mening dat:

Het voornemen van het college tot het instellen van een structurele behoedzaamheidsmarge een
goede gedachte is, wanneer men de buffer en risico reserve sociaal domein laat vervallen.

Maar dat de noodzaak van deze marge andermaal bevestigt hoe onzeker de ontwikkelingen in het
sociale domein (kunnen) zijn.

Nu het sociale domein een zodanig grote impact op de stadsbegroting heeft, het niet wenselijk is dat
de buffer en risico reserve sociaal domein (nu al) aan de algemene middelen respectievelijk de
algemene concernreserve worden toegevoegd.

Een aparte buffer en aparte risico reserve recht doen aan de onzekerheden, het unieke karakter en
het belang van het sociaal domein en de specifieke aandacht en controle die daarop moet zijn.
De Zwolse raad spreekt uit:

De buffer sociaal domein en de risico reserve sociaal domein op dit moment te willen behouden en
daarom beslispunt 1 te schrappen.

Daardoor beslispunt 2 eveneens kan vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de SP;
Bert Sluijer

AM-2

Amendement versterking NME

De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017 ter besluitvorming over
de Perspectiefnota 2018-2021,

Overwegende dat:
-

Natuur- en Milieu Educatie (NME) gericht op kinderen en volwassenen een belangrijk element
vormt in de Groene Agenda 2015-2025 als het gaat om een grotere betrokkenheid bij het
groen en een groter natuur- en milieubewustzijn onder de Zwolse bevolking
De ROVA inmiddels een eerste begin heeft gemaakt met de coördinatie van het NME-aanbod
in Zwolle, waarbij de inzet paste bij de toenmalige financiële krapte
Uit de informatieavond op 28 februari 2017 is gebleken dat versterking van de NME in Zwolle,
in het bijzonder gericht op de jeugd, maatwerk per leerfase (een doorlopende leerlijn) en het
ontzorgen van scholen vraagt, met voldoende capaciteit

Van mening dat:
-

NME kan worden versterkt nu financiële ruimte is ontstaan, zodat een doorlopende leerlijn en
het ontzorgen van scholen ook volwaardig kunnen worden opgepakt
Deze gerichte versterking van de NME in Zwolle meer vergt dan redelijkerwijs van de ROVA
mag worden verwacht en dat hierin meer tempo moet worden gemaakt
De gemeente hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen door het aanstellen van een
consulent (1 fte) + het creëren van een activiteitenbudget financieel mogelijk te maken
Daarbij voortgebouwd kan worden op de inzet die vanuit de ROVA nu al wordt geleverd

Besluit de beslisnota als volgt te wijzigen:
-

Aan het dictum wordt een punt 4d toegevoegd: “Versterking NME (consulent +
activiteitenbudget) € 0,1 mln.”

PvdA

ChristenUnie

Swollwacht

GroenLinks

Jan Slijkhuis

Michiel van Willigen

Marcel Mulder

Remko de Paus

D66
Oswald van Dam

Toelichting op de dekking

AM-2
Het amendement vergt een structureel bedrag van € 0,1 mln. Om die reden wordt voorgesteld het
dictum onder punt 4 (structurele investeringsvoorstellen) aan te vullen. De dekking kan daarmee
plaatsvinden ten laste van het structureel kader, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de PPN (blz. 9).

AM-3

Zwolle, 3 juli 2017

Amendement
Schone klassen, duurzame schoolgebouwen
Onderwerp: investeren in onderwijshuisvesting
Gelezen de Perspectiefnota 2018-2021
overwegende dat
- de komende jaren investeringen in duurzame schoolgebouwen, met gezonde
klaslokalen en groene schoolpleinen nodig zullen zijn
- in de PPN de inzet daarvoor wordt afgewogen binnen de 'resterende structurele
bestedingsruimte'*
- het stadsontwikkelfonds wordt aangevuld tot een totaal van 10 miljoen euro
van oordeel dat
- een impuls nodig is voor onderwijshuisvesting die voldoet aan de eisen van het
onderwijs in de 21ste eeuw
- er daarvoor grotere investeringen wenselijk zijn dan de resterende structurele
bestedingsruimte biedt
- daarvoor een beroep kan worden gedaan op het stadsontwikkelfonds
stellen wij de raad voor het voorstel als volgt te wijzigen:
6.

in te stemmen met een toevoeging van €3,2 mln. aan het
stadsontwikkelfonds en de criteria voor dit fonds zo aan te passen dat een
impuls voor onderwijshuisvesting daaruit kan worden betaald

GroenLinks
Patrick Rijke

*pag. 9: Na de bestedingsvoorstellen resteert een structurele begrotingsruimte van € 0,4 in 2018
oplopend naar €1,6 mln. in 2021 die beschikbaar blijft voor toekomstige ontwikkelingen. De
financiering van het integraal onderwijshuisvestingsplan en de ontwikkelingen rondom de WRZVsporthal wegen wij af bij binnen de resterende begrotingsruimte.

AM-4

Amendement

Publiek geld voor groen publiek bezit
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017 en behandelend de PPN;
Constaterende dat:
- De gemeente Zwolle 4 miljoen euro heeft verdient met de verkoop van haar Enexis aandelen;
- Er grote opgaven liggen op het gebied van energie en duurzaamheid;
- Dit geld niet meteen nodig is voor andere opgeven;
- Er een wereldwijde trend aan het ontstaan is om o.a. energievoorziening (weer) in
gemeenschapshanden te brengen;
Besluit: De Enexis gelden a €4.000.000 te labelen en te reserveren voor het opzetten van een
lokaal/regionaal energiebedrijf of andere toekomstige maatregelen op het gebied van energietransitie en
duurzaamheid.
Namens de SP-fractie
Brammert Geerling

AM-5

Amendement ruimte voor dierenwelzijn in de PPN 2018 – 2021

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

Gelezen hebbende de PPN 2018 - 2021

Overwegende dat:

-

In de PPN 2018 – 2021 geen plek is ingeruimd voor dierenwelzijn;

Van mening dat:

-

Vormgeving, actualisatie en vernieuwing van dierenwelzijnsbeleid van groot belang is;

-

Dit een nadere invulling van het College verdient met een visie die is ontwikkeld in samenspraak
met partners in de stad;

-

Met het benoemen van dierenwelzijn in de PPN 2018-2021 de visie op, en ontwikkeling van
dierenwelzijnsbeleid de plek krijgt die het verdient.

Stelt de raad voor de PPN 2018 – 2021 op hoofdstuk 4 aan te vullen

“Ambitie 1.6 Visie op dierenwelzijn
Zorg dragen voor het welzijn van dieren is noodzakelijk! Ze zijn van grote waarde voor mensen, maar
dieren hebben ook een eigen intrinsieke waarde en zijn bovendien volstrekt afhankelijk van hoe
mensen met hen omgaan. De gemeente ontwikkelt daarom een visie op dierenwelzijn en doet dit in
samenspraak met de partners in de stad. Er wordt pro actief, en in goed overleg met de partners in de
stad een steeds actueel beleid vormgegeven. De gemeente is bekend met wat er zowel landelijk als
lokaal speelt op het gebied van dierenwelzijn en speelt hier adequaat op in”.

En gaat over tot de orde van de dag.
Swollwacht

VVD

William Dogger

Hans Wijnen

Silvia Bruggenkamp

AM-5
Marcel Mulder
Jeffrey Satoor de Rootas

M-1

Motie
Betreft: extra camera’s in de binnenstad van Zwolle
De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017 ter bespreking
van de Perspectiefnota 2018-2021,
Gelezen hebbende:
Het besluit van de burgemeester tot het laten plaatsen van 6 extra camera's in
de binnenstad;
Constaterende dat:
Cameratoezicht ingezet ten behoeve van handhaving openbare orde volgens de
Gemeentewet onderbouwd dient te worden met een wanneer, waar en voor hoe
lang;
Van mening dat:
- de gemeenteraad graag meegenomen wordt in besluitvorming over de inzet
van cameratoezicht;
- onderbouwing en outcome-criteria nu geen onderdeel uitmaken van het besluit
dat aan de raad wordt medegedeeld;
Vraagt de burgemeester:
De gemeenteraad jaarlijks bij de begroting te informeren over de resultaten die
het cameratoezicht hebben opgeleverd en aan te geven of hij verlenging van
cameratoezicht in de binnenstad ten behoeve van handhaving openbare orde
langer noodzakelijk acht.
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie D66
Claudia van Bruggen

M-10

MOTIE
Betreft: Vast ijkpunt voor de Minima-effectrapportage.
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017.
Aan de orde: Voorjaarsstukken / perspectiefnota.
Overwegende dat:

Het Nibud (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) een onafhankelijke stichting is.

Dit instituut voor gemeenten de Minima-effectrapportage kan opstellen.

Dit rapport meer inzicht geeft in effect en bereik van het armoedebeleid van een gemeente.

Zwolle in 2015 dit onderzoek heeft laten uitvoeren.
Van mening dat:

De Minima-effectrapportage gemeente Zwolle 2015 een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de
beoordeling van de effecten en het bereik van armoederegelingen in onze stad.

Dit tevens een goede doorkijk gaf in het huishoudboekje van diverse huishoudsamenstellingen.

Zowel de ambtelijke organisatie, het college als de raad hiermee hun voordeel deden in het
controleren, ontwikkelen en/of bijstellen van beleid.

Deze rapportage een goede aanvulling is op de armoedemonitor.

Deze rapportage ook los van de armoedemonitor waarde heeft voor de ambtelijke organisatie, het
college, de gemeenteraad en bijvoorbeeld de participatieraad of andere partners in de stad.

College en raad bij voortduring waakzaam moeten zijn op armoede en het effect van de regelingen
in onze stad.

Een goed armoedebeleid het verschil maakt tussen uitzichtloosheid en perspectief op een goede
toekomst.

Deze rapportage van een onafhankelijke stichting daarmee een vast ijkpunt in de gemeente Zwolle
verdient.
De Zwolse raad spreekt uit:

Dat een (nieuw) college een Minima-effectrapportage laat uitvoeren in het jaar dat het aan is
getreden.

Dit met een hogere regelmaat kan worden uitgevoerd door het college indien sociale en/of
economische omstandigheden en ontwikkelingen dit wenselijk maken.

Dat van het 1e opsommingsteken slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt afgeweken (*).
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de SP;
Bert Sluijer
* Voorbeeld: Als een college ten val komt, kort nadat opdracht tot de rapportage werd verstrekt, behoeft een daarna nieuw aan te treden college niet
nogmaals een opdracht te geven.
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MOTIE
Schoonmakers in gemeentelijke dienst
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017 en gehoord hebbende het
PPN debat;
Overwegende dat:
– De gemeente in 2018 het schoonmaakwerk “circulair” wil gaan aanbesteden;
– Verschillende gemeenten en ook de landelijke overheid ervoor kiezen schoonmakers juist in eigen dienst
te nemen;
– “deprivatisering” een positieve en groeiende trend is;
Van mening dat:
– Arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid een (belangrijke) rol moeten spelen bij de afweging
schoonmaakwerk aan te besteden, of juist niet;
– Het principe “Waarom een ander iets laten doen als je het zelf ook of misschien wel beter kan” een goed
uitgangspunt is om naar gemeentelijke taken en dienstverlening te kijken;
– Het goed is verschillende opties goed in kaart te hebben zodat er een weloverwogen afweging gemaakt
kan worden over een eventuele aanbesteding
Draagt het college op: De mogelijkheden schoonmaakwerk niet aan te besteden, maar juist in eigen
beheer te nemen, in kaart te brengen zodat de raad een afgewogen keuze kan maken over een eventuele
aanbesteding in 2018.
En gaat over tot de orde van de dag
Namens de SP-fractie
Brammert Geerling

M-12

MOTIE
Betreft: Invoering jaarlijkse armoedemonitor.
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017.
Aan de orde: Voorjaarsstukken / perspectiefnota.

Overwegende dat:

Zwolle in de eerste drie jaren van de transitie (2015, 2016 en 2017) bewust gekozen heeft voor een
jaarlijkse armoedemonitor.

Voorheen geen jaarlijkse armoedemonitor werd gehouden.
Van mening dat:

Deze armoedemonitor inmiddels zijn diensten heeft bewezen als sociale thermometer van de stad.

Het een overzichtelijke waarschuwings- en kennisbron bleek binnen het sociale domein.

Zowel de ambtelijke organisatie, het college als de raad hiermee hun voordeel doen in het
controleren, ontwikkelen en/of bijstellen van beleid.

Zelfs bij (vermeende) positieve economische trends niet iedereen in staat is mee te delen in die
ontwikkelingen.

De armoedemonitor 2016 een toename van armoede liet zien.

Zeer recent het Trendbureau Overijssel in diens rapport van juni 2017 attendeert op ‘meer sociale
economische ongelijkheid’.

Armoede veelal leidt tot een keten van andersoortige problematiek, voor zowel de betrokkene als de
samenleving.

Een goed armoedebeleid het verschil maakt tussen uitzichtloosheid en perspectief op een goede
toekomst.

College en raad daarom bij voortduring waakzaam moet zijn en blijven op de armoede in onze stad.
De Zwolse raad spreekt uit:

Na 2017 de armoedemonitor jaarlijks te blijven (gaan) uitvoeren en uitbrengen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de SP;
Bert Sluijer

M-13

MOTIE
Betreft: Op tijd verstrekken (bijzondere) bijstand.

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017.
Aan de orde: Voorjaarsstukken / perspectiefnota.

Overwegende dat:

Zwolle voor 2016 de norm had gesteld om 93% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand tijdig
binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Uiteindelijk over 2016 slechts 83,5% van aanvragen binnen de wettelijke termijn werd afgehandeld.

Van mening dat:

Zwolle daarmee in te veel gevallen niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet.

Het, juist op dit beleidsterrein, onwenselijk is dat de gemeente zich niet aan de regels houdt

Daardoor rechtmatige aanvragers van (bijzondere) bijstand gedupeerd kunnen worden.

Door het niet voldoen aan de wettelijke termijn mogelijk (andersoortige) sociale problematiek wordt
veroorzaakt of vergroot.

Daarom moet worden gezorgd dat de gemeente zelf aan haar wettelijke vereisten voldoet.

De Zwolse raad spreekt uit:

Dat het college met ingang van 2018 streeft naar een 100% afhandeling van de aanvragen voor
(bijzondere) bijstand binnen de wettelijke termijnen maar minimaal 93% haalt conform de eigen
gestelde norm.

Zodra duidelijk wordt dat deze 93% niet wordt gehaald, tijdig (tijdelijke) middelen en menskracht
worden ingezet om dit wel te halen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de SP;
Bert Sluijer

M-14

Motie Opbouwwerk
Overwegende dat
Zwolle in zet op goede zorg dichtbij mensen bijvoorbeeld door inzet van het sociaal wijkteam en jeugd
en gezinswerkers bij huisartsten;
Van mening dat
-Individuele ondersteuning van Zwollenaren zou moeten aansluiten bij de persoon en bij de inzet van
zijn of haar sociale netwerk; -De aandacht van professionals zich op dit moment onvoldoende
focussed op sociale netwerken;
- versterking van sociale netwerken zowel buurten als individuen ten goede komt; de leefomgeving
verbetert, eenzaamheid vermindert, zelfredzaamheid neemt toe en nieuwe initiatieven in buurten
ontstaan;
Verzoekt het college
- uit te werken hoe opbouwwerk onze inzet op het sociaal domein verder zou kunnen versterken.
- en te zorgen dat er meer en gericht opbouwwerk wordt ingezet in die buurten waar de sociale
cohesie minder ontwikkeld is.
PvdA
Eefke Meijerink

SP
Brammert Geerling

CU
Wietse de Boer
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Zwolle, 3 juli 2017

Motie
Plan van actie zwerfjongeren
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017,
gelezen hebbend het voorstel voor het vaststellen van de jaarstukken 2016
Constaterende dat
• De raad in 2010 in een amendement heeft vastgesteld dat het doel was om in 2014 een daling
met 50% te realiseren van het aantal dakloze jongeren in de regio Zwolle ten opzichte van het
jaar 2008;
• De doelstelling in de begroting om het aantal zwerfjongeren per 2016 gehalveerd te hebben
ten opzichte van 2012 niet is gerealiseerd;
• In 2016 een stijging van het aantal zwerfjongeren te zien was tot 93, waar het er in 2012 92
waren;
• Het college aangeeft dat dit streefdoel, ondanks haar inspanningen, niet reëel blijkt te zijn.
• In de veranderagenda maatschappelijke opvang (raadsbesluit 6 juni 2016) staat -na een tekst
over de voortgang in de hulp aan zwerfjongeren - “Nu we de basis op orde hebben, is het tijd
om onze ambities te vergroten” (p.10);
• Het college in reactie op schriftelijke vragen van de SP in januari 2017 aangaf dat de aanpak
om te komen tot uitstroom en tijdelijke oplossingen voor wat betreft opvangplekken “uiterlijk in
het voorjaar van 2017 tot oplossingen gaat leiden”.;
• De gemeente Amsterdam onderzoek laat doen, om te toetsen of de situatie in Amerika 1
namelijk dat daar 40% van jonge dakloze mensen LHBTI is - ook in Amsterdam geldt
Overwegende dat
• Het onacceptabel is dat het aantal zwerfjongeren sinds 2012 niet is gedaald;
• De inspanningen van het college zich wellicht niet op alle problemen richtten;
• Deskundigen aangeven dat de “lekkende kraan” het moment is dat jongeren in de jeugdzorg
18 worden en in een gat vallen;
• Er mogelijk ook andere factoren van belang zijn bij het vinden van een oplossing, zoals een
verhoogd risico voor dakloosheid bij LHBTI jongeren;
• Er ook actie wenselijk is voor de bankhoppers (jongeren die niet dakloos zijn, maar geen
stabiele thuissituatie hebben) interventies te plegen.
Roept het college op:
1. Te komen met een plan van aanpak voor het terugdringen van het aantal zwerfjongeren in de
regio Zwolle.
2. Dit plan van aanpak uiterlijk bij de begroting 2018 de raad aan te bieden.
GroenLinks
Remko de Paus

1

https://www.coc.nl/jouw-belangen/amsterdam-doet-onderzoek-naar-dak-en-thuisloze-lhbti-jongeren

M-16
MOTIE
Perspectiefnota 2018-2021
Betreft:

Preventief Huisbezoek 75+

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2016, gelezen de voorjaarsstukken
waaronder de Perspectiefnota 2018-2021 en gehoord hebbende de algemene beschouwingen d.d.
26 juni 2017,
overwegende dat:
- Zwolle momenteel ruim 18.000 seniore inwoners telt, waarvan ruim 8.000 Zwollenaren
boven de 75 jaar,
- bij het ouder worden risico’s toenemen rondom onder andere fysiek en mentaal
welbevinden, sociaal netwerk (eenzaamheid) en financiën,
- ouderen langer zelfstandig blijven wonen en dus minder in beeld kunnen zijn wanneer er
geen ondersteuning wordt geboden door thuishulp- en zorgorganisaties of vrijwilligerswerk,
- de pilot Vitaal Veilig Thuis* van Wijz een middel is om preventief senioren te bezoeken in de
Aa-landen;
van mening dat:
- het preventief huisbezoek bij zelfstandig wonende ouderen een grote bijdrage kan leveren
aan het tijdig in beeld krijgen van behoeftes en risico’s bij ouderen, waardoor zij beter in
staat worden gesteld om langer zelfstandig te wonen,
- door het preventief huisbezoek in een vroegtijdig stadium kwetsbaarheden kunnen worden
onderkend, waardoor zware zorg in een later stadium kan worden voorkomen;
roept het College op:
- de pilot Vitaal Veilig Thuis in de Aa-landen nauwlettend te volgen, waar nodig te faciliteren
en nu al – in samenspraak met betrokken partijen – te verkennen op welke wijze het
preventief huisbezoek kan worden uitgebreid naar alle senioren in Zwolle en hiervan voor de
begroting 2018 verslag te doen aan de raad;
en gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie
Micha Baksteen

M-17
MOTIE
Perspectiefnota 2018-2021
Betreft:

(integraal) Gezins PGB

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2016, gelezen de voorjaarsstukken
waaronder de Perspectiefnota 2018-2021 en gehoord hebbende de algemene beschouwingen d.d.
26 juni 2017,
overwegende dat:
- door de verschillende zorgwetten op rijks- en gemeentelijk niveau nog steeds schotten zijn,
- daardoor verschillende zorgplannen moeten worden gemaakt wat zijn eigen
administratiedruk meebrengt,
- de regelingen verschillende uitvoeringsinstanties met eigen verantwoording en
administratielast kenen,
- de bedoeling van de transitie is meer maatwerk en versterken van de eigen regie,
- er in andere plaatsen (Meppel, Woerden, Delft) is geëxperimenteerd met een Gezins PGB of
integraal PGB,
- het ministerie van VWS pilotgemeenten zoekt voor integraal gezins PGB;
van mening dat:
- het PGB uitgaat van eigen kracht en eigen regie en daarom een belangrijk en waardevol
instrument is,
- het PGB een belangrijk middel is om zorg op maat vorm te geven en bijdraagt aan de
noodzakelijke verandering in de zorg;
roept het College op:
- om Zwolle aan te melden voor pilotgemeente. En verder te doen wat nodig is om een
integraal Gezins PGB toe te passen waar daar aanleiding voor is;
en gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie
Wietse de Boer

D66
H. Schippers

PvdA
Eefke Meijerink

M-18

Motie
Urban Farming
De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017.
Gehoord hebbende de beraadslaging over de Perspectiefnota 2018-2021 en de Jaarstukken 2016.
Overwegende dat:
• Zwolle wil inzetten op duurzaamheid en circulaire economie;
• Hiervoor meerjarige investeringen zijn opgenomen in de PPN;
• Zwolle de hoofdrol wil nemen om een circulaire economie mogelijk te maken;
Van mening dat:
• Initiatieven als Urban Farming passen binnen een Zwolse visie op duurzaamheid en circulaire
economie;
• Zwolle kansen en mogelijkheden kan bieden aan initiatiefnemers;
• Dit soort initiatieven kansen kunnen bieden aan Zwolle en de Zwollenaren.
Verzoekt het College
• Initiatieven als Urban Farming mee te nemen in de doorontwikkeling van de visie op
duurzaamheid en circulaire economie en deze mee te nemen in de uitwerking van
afwegingskaders;
• De raad hierover te informeren bij de bespreking van de begroting 2018.
En gaat over tot de orde van de dag.
Hans Wijnen
VVD

Eefke Meijerink
PvdA

Michiel van Willigen
ChristenUnie

Silvia Bruggenkamp
Swollwacht
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MOTIE beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen voor langparkeerders in het kader van
terugdringing transportcriminaliteit
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 26 juni 2017
Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er in het kader van terugdringing transportcriminaliteit een tekort bestaat aan beveiligde
parkeerplaatsen voor lang-parkerende vrachtwagens vooral tijdens de nachtelijke uren in
Zwolle
Vrachtwagenchauffeurs onbeveiligd op industrieterreinen parkeren en de nacht doorbrengen
Dit onveilige situaties in de hand werkt, op en rond de industrieterreinen in Zwolle e/o en langs
de snelwegen, waaronder diefstal en overlast
Dit onwenselijk is voor zowel de vrachtwagenchauffeurs als passanten
Transportcriminaliteit de sector jaarlijks aanzienlijke verliezen oplevert
Door de groei van internationaal opererende logistieke dienstverleners in en rondom Zwolle
het aantal overnachtende vrachtwagenchauffeurs alleen maar zal toenemen
De behoefte aan beveiligde parkeerplaatsen met sanitaire voorzieningen en eventuele
verblijfsmogelijkheden hierdoor eveneens toeneemt
Het ministerie van Economische zaken al in 2010 met de sector een convenant heeft gesloten
om transportcriminaliteit tegen te gaan
Elders, bijvoorbeeld in de gemeente Deventer dergelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd
Er vanuit de Europese Unie subsidies beschikbaar zijn voor dergelijke beveiligde
parkeervoorzieningen voor lang parkerende vrachtwagenchauffeurs

Van mening dat:
•
•
•

Zwolle een gastvrije en veilige stad wil zijn
In Zwolle geen beveiligde voorzieningen bestaan voor lang parkerende
vrachtwagenchauffeurs om de nacht door te brengen en waar gebruik kan worden gemaakt
van sanitaire voorzieningen
De toenemende (internationale) logistieke bedrijvigheid rond Zwolle een dergelijke voorziening
verdient

Roept het college op:
•

Te onderzoeken of een publiek-privaat initiatief voor het vestigen van een beveiligde
voorziening voor overnachtende vrachtwagenchauffeurs in combinatie met de inzet van
Europese gelden, haalbaar is.

Jolien Elshof-Rook
Gerdien Rots

Thom van Campen Claudia van Bruggen Jan Slijkhuis

ChristenUnie

VVD

D66

PvdA

M-2

Motie
Goudsteeg 21 - ruimte voor experiment

Zwolle, 3 juli 2017
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen, gelezen hebbende de Perspectiefnota.
Constateert dat:
− Een kleine, goede, concertzaal met ruimte voor experimentele programmering in de binnenstad
belangrijke culturele meerwaarde heeft
− De samenwerkingen rond Goudsteeg 21 verder uitgebreid kunnen worden
− Dit initiatief, mede in lijn met de cultuurnota, versterking geeft aan een gevarieerd cultureel profiel
van Zwolle en aan het betreffende al cultureel geprofileerde deel van de binnenstad
− Eigen initiatief voorop staat, maar er op dit moment zonder actievere rol van de gemeente nog
geen zicht is op een haalbaar plan
Verzoekt het college:
− De initiatiefnemers te ondersteunen met het in kaart brengen wat er nodig is om de doelstelling
van het initiatief Goudsteeg 21 te behouden en te versterken
− De uitkomst voor de begroting 2018 te presenteren
− Geen onomkeerbare stappen te zetten alvorens hierover duidelijkheid is, en dit ook aan de
ontwikkelaar te vragen.

GroenLinks

D66

PvdA

ChristenUnie

Michiel van Harten

Mark Oldengarm

Patty Wolthof

Micha Baksteen

M-20

Motie verkeersveiligheid – 30 kilometerzones

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

Overwegende dat:

-

Er zones in onze stad zijn, waarin niet harder mag worden gereden dan 30 km per uur;

-

Het harder rijden dan de toegestane 30 km per uur, in de daartoe aangewezen zones, niet
gehandhaafd wordt;

-

De gemeente Zwolle aangeeft, in antwoord op veelvuldige vragen van o.a. de fractie Swollwacht,
dat hierop geen extra inzet gepleegd wordt;

Van mening dat:

-

Als er een verbod geldt voor het harder rijden dan 30 km per uur, dit gehandhaafd moet worden;

-

Onze inwoners erop moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente dat doet;

Roept op dat:
•

De gemeente Zwolle structureel inzet gaat plegen op het handhaven van de toegestane
maximum snelheid in 30 km zones.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Swollwacht

VVD

William Dogger

Johran Willigers

Silvia Bruggenkamp
Marcel Mulder
Jeffrey Satoor de Rootas

M-21

MOTIE
Investeer in de buurt
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017 en behandelend de PPN;
Overwegende dat:
– Jaren van bezuinigingen op de openbare ruimte in de wijken ervoor heeft gezorgd dat deze in
verschillende buurten is verslechterd;
– Dit door inwoners ook zo wordt ervaren;
– Het aanzien en groen in de buurt belangrijk is voor leefbaarheid van bewoners en ondernemers met een
zaak aan huis;
Van mening dat:
– Nu er middelen beschikbaar zijn hier gericht investeringen gedaan kunnen en moeten worden om de
kwaliteit van de openbare ruimte te herstellen en/of te verbeteren.
Roept het college op: In samenspraak met bewoners knelpunten in de Zwolse wijken en buurten op het
gebied van openbare ruimte en groen in kaart te brengen en bij de begroting met een voorstel te komen hoe
de openbare ruimte gericht kan worden verbeterd. Bij de financiering zoveel mogelijk uit te gaan van
bestaande budgetten voor inwonerparticipatie (initiatiefrijk Zwolle, Premie op actie etc.) zo nodig aangevuld
met overige gemeentelijke middelen.
Namens de SP-fractie
Brammert Geerling

M-22

Zwolle, 3 juli 2017

Motie
Gezond groen in en om de stad
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017
gehoord de beraadslaging over de Perspectiefnota 2018-2021
overwegende dat
− de Gezondheidsraad in het rapport Gezond groen in en om de stad wijst op het
belang van groen voor de gezondheid van mensen: 'meer groen in de nabijheid gaat
gepaard met een betere gezondheid en een lagere overlijdenskans'
− in de perspectiefnota wel aandacht is voor de rol die groen kan spelen bij
klimaatadaptatie, maar het belang van gezond groen voor recreatie, voor beweging
en stressreductie ontbreekt
− er mooie initiatieven zijn voor geveltuintjes en boomspiegels, die door de gemeente
worden gestimuleerd, maar dat deze inspanningen verbreed kunnen worden naar
substantiële hoeveelheden extra groen in de Zwolse wijken en buurten
− de aanleg van meer groen de kansen op grotere biodiversiteit versterkt
− er in de toekomst mogelijk investeringen nodig zullen zijn voor groenbeheer na de
bezuinigingen van de afgelopen jaren
van oordeel dat
− de gezondheid van de Zwollenaren gediend is 'met uitbreiding van de mogelijkheden
voor vrijetijdsbesteding in de natuur' (citaat Gezondheidsraad)
roept het college op
−
−

in kaart brengen in welke buurten de groenarmoede het grootst is en waar kansen
liggen om recreatief groen en biodiversiteit te versterken
en dit voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2018 aan de raad te
rapporteren, zodat de raad dan kan afwegen of er een financiële impuls nodig is

en gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks
Remko de Paus
Michiel van Harten
Patrick Rijke

M-23

Motie
Station Stadshagen - van los eind naar OV knoop

Zwolle, 3 juli 2017
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen, gelezen hebbende de Perspectiefnota

Constateert dat:
− Het college onder andere via de Koploperaanpak, ambities heeft voor efficiënt en schoon vervoer,
slimme oplossingen om knelpunten op het gebied van bereikbaarheid op te lossen.
− -De miljoeneninvestering in Station Stadshagen hiervoor veel kansen biedt, die niet optimaal
worden benut
− De aansluiting van deze halte op aansluitend openbaar vervoer beperkt blijft tot slechts 5 busritten
per etmaal, zonder concrete alternatieven (*)
− Een zwaardere rol van dit station als OV-knooppunt meehelpt om autoverkeer op de volle Zwolse
wegen terug te dringen
− Een zwaardere rol van dit station als OV-knooppunt economische stimulering betekent van
Stadshagen en Westenholte, en mogelijk ook bijvoorbeeld de Voorsterpoort
Van oordeel dat:
− De ambitie Zwolle als OV-stad met een Zwolle CS voldoende inzet vraagt in het lokale OV
netwerk
− Shuttlebusjes en andere slimme duurzame oplossingen op het stadsbustrace het OV-netwerk
rond station Stadshagen buiten de spits kunnen versterken
Verzoekt het college:
− In overleg te gaan met de provincie, omwonenden en andere betrokkenen over versterken van het
OV-netwerk rond Station Stadshagen.
− Hierbij in te zetten op een slimme aanpak waarbij iedere aankomende trein efficiënt en duurzaam
aansluitend vervolgvervoer krijgt.

GroenLinks
Michiel van Harten

(*)2016/0148462 : Brief provincie aan gemeente :’Voor wat betreft de dienstregeling zal het aantal
ritten beperkt zijn. In de ochtendspits, alleen op schooldagen, zullen vooralsnog vier ritten gebruik
maken van de keerlus’. Volgens mondelinge informatie worden dit er waarschijnlijk 5.

M-24

Motie Bekendheid bedrijven
De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017,
overwegende dat
-

veel inwoners van de stad nooit of zelden bepaalde delen van de bedrijventerreinen bezoeken
en zodoende niet weten welke bedrijven in de gemeente zijn gevestigd

van oordeel dat
-

de meeste bedrijven er belang bij hebben dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente ze
kennen

-

groei van de bedrijvigheid goed is voor de werkgelegenheid

-

werkzoekenden gerichter kunnen zoeken naar bedrijven die in de nabijheid zijn gevestigd,
waardoor ook de verkeersbewegingen vanwege de kortere woon-werk afstand worden
teruggebracht

-

door meer bekendheid met de bedrijven nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan

roept het college op
-

te bekijken hoe ze, mogelijk in samenwerking met de bedrijven, de inwoners van de
gemeente meer bekend kan maken met de in de gemeente gevestigde bedrijven

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Cetin
Orhan Cetin

M-25

Motie handhaven aanlijnplicht voor honden
De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017
Overwegende dat:
•

De gemeentelijke website vermeldt dat binnen de bebouwde kom, en buiten de
hondenlosloopterreinen het verplicht is honden aangelijnd te houden;

•

Deze aanlijnplicht niet wordt gehandhaafd;

•

Handhaving van de aanlijnplicht bijtincidenten kan voorkomen en daarmee dieren- en
mensenwelzijn bevordert;

•

Handhaven niets verandert aan de bestaande verplichting, maar slechts bevordert dat deze
wordt nageleefd;

Van mening dat:
•

De gemeente verantwoordelijk is voor het handhaven van haar eigen regels;

•

De inwoners van Zwolle erop moeten kunnen vertrouwen dàt dit gebeurt;

•

Geen of onvoldoende capaciteit geen reden mag zijn voor het niet handhaven van regels;

Roept op dat:
•

Het College over gaat tot handhaven van de aanlijnplicht voor honden in de bebouwde kom
en buiten de hondenlosloopterreinen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Swollwacht
William Dogger
Silvia Bruggenkamp
Marcel Mulder
Jeffrey Satoor de Rootas

M-26

MOTIE
De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017
Onderwerp: Dierenwelzijn – dierenartskosten en Zwols Dierenasiel
Gelet op:
•

Het Zwols Dierenasiel niet de beschikking heeft over een vaste dierenarts;

•

Dit betekent dat de verrekening van de kosten voor het (noodzakelijke) raadplegen van
een dierenarts, afhankelijk van de tarieven die de desbetreffende dierenartsenpraktijk
hanteert, plaatsvindt;

•

Dit wisselende tarieven zijn, waarop onvoldoende geanticipeerd kan worden. De
differentiatie in tarieven brengt onduidelijkheid met zich mee;

•

Dat ieder dier diergeneeskundige hulp moet krijgen als dat nodig is;

Van oordeel dat:
•

Het Zwols Dierenasiel over een eigen, vaste dierenarts(enpraktijk) zou moeten kunnen
beschikken;

•

Er in het Zwols Dierenasiel voldoende gelegenheid is om dit vorm te geven;

•

Een vaste dierenarts(enpraktijk) direct gesitueerd in het Zwols
Dierenasiel, mogelijk kostenbesparend, kan werken, en een grote efficiencyslag met zich mee
kan brengen;

•

Dit wellicht voor beginnende dierenartsen, maar ook voor al in Zwolle werkende dierenartsen
een interessante optie kan zijn;

Roept op dat:
•

Het College onderzoekt of een eigen dierenarts voor het Zwols Dierenasiel, gerelateerd aan de
huidige gemeentelijke declaratieregeling, een inverdieneffect heeft en meerwaarde biedt voor
dier, dierenasiel en gemeentelijke financiën.

Swollwacht

Fractie Cetin

William Dogger

Orhan Cetin

Silvia Bruggenkamp
Marcel Mulder
Jeffrey Satoor de Rootas

M-27

MOTIE
De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017
Onderwerp: Dierenwelzijn - educatie over huisdieren
Gelet op:

•

Het Dierenasiel een groot aantal dieren moet opvangen, die door hun eigenaren niet meer
goed verzorgd kunnen worden, of niet meer gewenst zijn;

•

Dit een verdrietige zaak is voor zowel dier als baasje, want niemand neemt een dier in
huis, om er op een later moment afstand van te moeten doen;

Van mening dat:
•

Goede voorlichting/educatie op het gebied van huisdieren bevorderend is voor dierenwelzijn;

•

Het Zwols Dierenasiel hier een rol in kan spelen;

•

Dit bijvoorbeeld kan door het geven van voorlichting op scholen;

•

Het ook mogelijk is dat het Zwols Dierenasiel gaat fungeren als kenniscentrum voor huisdieren;

Roept op dat:
•

Het College onderzoekt of het mogelijk is om extra budget ter beschikking te stellen om het
Zwols Dierenasiel gelegenheid te geven om in te zetten op (bijvoorbeeld) het volgende:

1. Educatieve activiteiten en voorlichting over het hebben van een huisdier;
2. Het inrichten van een kenniscentrum voor huisdieren;

William Dogger
Silvia Bruggenkamp
Marcel Mulder
Jeffrey Satoor de Rootas

Informatiebeveiliging
De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli ’17,
Gehoord hebbende de beraadslaging over de Perspectiefnota 2018 – 2021,
Overwegende dat:
• Iedere twee jaar het aantal documenten en data van een organisatie verdubbelt;
• De ondersteuning van de, sterk wijzigende, functionaliteiten in de
informatievoorziening niet is toegerust voor de opgaven voor Zwolle vanaf 2017;
• Jaarlijks € 256.000 extra wordt opgenomen voor de brede Digitale Agenda;
• Er steeds vaker sprake is van aanvallen op data en informatie van overheden.
Van mening dat:
• Inwoners er vanuit meten kunnen gaan dat hun data veilig is bij de overheid;
• Informatiebeveiliging tegen hacks en aanvallen voortdurende aandacht verdient.

Verzoekt het College
• Nieuwe mogelijkheden te blijven aanboren om een toekomstbestendige en goede
informatiebeveiliging te garanderen;
• De Raad voortaan bij de beleidscyclus te informeren over de stand van zaken bij de
kwaliteit en risico’s van de informatiebeveiliging bij verbonden partijen en gelieerde
organisaties daar waar nodig aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Johran Willegers

VVD

M-29

Motie traineeschappen ook voor 50 plussers
De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017
Overwegende dat:
•

Overheidsorganisaties veelvuldig proberen “young professionals” aan hen te binden door
middel van het aanbieden van een trainee schap;

•

Leeftijd, naast universitaire scholing, hierbij veelal voorwaarde is;

•

Oudere werknemers deze kansen aan hen voorbij moeten laten gaan, want ze zijn “te oud”
en/of hebben geen universitaire opleiding genoten;

•

Dit te kort doet aan hun jarenlange ervaring en daarnaast aan de noodzaak om veel langer
door te blijven werken dan oorspronkelijk was verwacht;

Van mening dat:
•

Van werknemers wordt gevraagd dat ze zich blijven ontwikkelen, en dat is ook heel goed;

•

Dit veel meer, serieus en doelgericht kan worden ondersteund door de gemeentelijke
organisatie, en dat een trainee programma daarbij behulpzaam is, voor zowel werknemer,
als organisatie;

•

Het meedoen aan een trainee programma niet afhankelijk zou moeten van leeftijd of
universitaire scholing, maar van (potentiele) competenties;

•

Een werkgever als de gemeente Zwolle hierin een voorbeeldpositie kan innemen en kansen
moet bieden voor jong en oud, om zich te kunnen ontwikkelen, verbeteren en door te
stromen;

Roept op dat:
•

Het College een trainee programma opzet, met inachtneming van vorenstaande, waarin
ouderen dezelfde kansen hebben als jongeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Swollwacht

SP

William Dogger

Bert Sluijer

Silvia Bruggenkamp
Marcel Mulder
Jeffrey Satoor de Rootas

M-3

Motie cultuureducatie VMBO/MBO
De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017

Overwegende dat:
•

Cultuureducatie verrijkend is, een aantoonbare toegevoegde waarde heeft, en perspectief
vergrotend kan werken;

•

Cultuureducatie verbindend is, bijvoorbeeld inzichten kan verbreden en uitnodigend werkt om
te durven zijn wie je bent en dat ook anderen gunt;

•

Cultuureducatie in het basisonderwijs goed verankerd is, en bij HAVO/VWO cultuureducatie
“becijferd” wordt, meetelt voor de lijst, en daarmee serieus wordt genomen;

•

Dit in VMBO en MBO niet het geval is;

Van mening dat:
•

Ook in het VMBO en MBO cultuureducatie serieus moet worden genomen;

•

De gemeente Zwolle niet gaat over onderwijsprogramma’s, maar wel kan bevorderen dat
leerlingen van VMBO/MBO bijvoorbeeld kosteloos toegang krijgen tot bepaald exposities of
voorstellingen en dat dit in overleg met de docenten van VMBO/MBO kan worden bekeken;

•

In overleg met de VMBO/MBO onderwijsinstellingen gepraat kan worden over wat er nodig is
om cultuureducatie meer aandacht, vorm en kracht te geven, voor juist hùn leerlingen;

Roept op dat:
•

Het College in overleg gaat met de vertegenwoordigers van VMBO/MBO over cultuureducatie
voor hun leerlingen;

•

Naar aanleiding van dit overleg, zo nodig, geld wordt gereserveerd voor cultuureducatie op
VMBO/MBO scholen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Swollwacht

GroenLinks

William Dogger

Michiel van Harten

Silvia Bruggenkamp

M-3
Marcel Mulder
Jeffrey Satoor de Rootas

M-30

Zes jaar de standaard
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag, 3 juli 2017, gelezen
hebbende de ‘Voorjaarsstukken van het jaar 2017’ en gehoord hebbende de beraadslagingen op
19 en 26 juni,
Overwegende dat:
-

-

de exploitatielasten van strategisch verworven gronden, de niegg, omlaag kunnen worden
gebracht als de opbrengsten uit geliberaliseerde pacht worden geoptimaliseerd;
dit kan door langere pachtperiodes af te spreken;
dit prima past wanneer de grondvoorraad toch nog tien jaar wordt aangehouden en de
agrarische functie in stand blijft;
dat het van belang is voor ondernemers in het buitengebied meerjarig zekerheid te hebben
ten aanzien van grondgebruik (o.a. wet-/regelgeving tzv fosfaatrechten);
eertijds eenjarig liberale pachtcontracten de norm waren;

Van oordeel dat:
-

-

langjarige pachtcontracten de ondernemer dienen;
langjarige pachtcontracten het de ondernemer mogelijk maken te investeren in
cultuurgrond/beheer van de cultuurgrond (verbetering structuur/opbrengst);
daarmee langjarige pachtcontracten de economie dienen;

Verzoekt het college:
-

bij nieuw af te sluiten geliberaliseerde pachtcontracten de termijn standaard op 6 jaar te
stellen;
van deze norm slechts gemotiveerd af te wijken;
de raad bij aanbieding van de MPV te informeren over deze afwijkingen ten opzichte van
de norm.

Namens de Zwolse CDA-fractie,

Harold van Vilsteren

M-31

Motie
Creatief met grond
Zwolle, 3 juli 2017
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen, gelezen hebbende de MPV en het
Grondvoorraadbeleid.
Overwegend dat:
Het college in afwachting van de omgevingsvisie een scenario voorstelt waarbij
de strategische grondvoorraad aangehouden, tussentijds regulier geëxploiteerd en na 2026
ontwikkeld wordt (Scenario 1)
Strategische grondvoorraad aanhouden en duurzaam aanwenden voor de integrale ambities
en opgaven van de stad (scenario 2, minder afwachtend) vooralsnog niet wordt doorgerekend
Het landelijk proces rond de Omgevingsvisie regelmatig vertraging oploopt.
Nog niet te voorspellen is of in het lokale Omgevingsvisieproces de komende paar jaar al
sluitend de bestemming wordt bepaald van alle grondvoorraad
Op lang niet alle gronden direct in 2026 ontwikkelingen zullen worden gestart
Per stuk grond een fijnmaziger blik mogelijk is op wat er wel en niet (tijdelijk) kan
Creatieve initiatiefnemers (nu niet voorziene) ideeën kunnen hebben om, toch haalbaar,
tussentijds stukken grond op vernieuwde wijzen te benutten
Van mening dat:
De gemeente ook zonder afgeronde Omgevingsvisie open dient te staan voor bij de eigen
doelstellingen passende creatieve grond-vragende initiatieven
Al bestaande ambities rond duurzaamheid, werkgelegenheid, creatief initiatief, gezondheid,
voeding en natuur ook nu al losstaand van omgevingsvisie zo krachtig mogelijk nagestreefd
behoren te worden
Experimenteel (tijdelijk) gebruik van grond ook waardevolle informatie oplevert voor latere
updates van de Omgevingsvisie
Verzoekt het college:
Een uitnodigende houding te houden rond het (tijdelijk) creatief en duurzaam aanwenden van
de grondvoorraden
Met plannen en voorstellen naar de raad te komen als zich toch kansen voordoen om: te
werken volgens scenario 2, zonder de belemmeringen die nu worden voorzien.

GroenLinks
Michiel van Harten

Toelichting:
Er kan verfijnder gekeken worden naar de nabije toekomst binnen de 560 ha grondvoorraad. Er zijn
vast delen die zonder veel twijfel al wel herbestemd kunnen worden. We hebben vertrouwen in het
creatieve vermogen van de stad: om nu niet voorziene mooie (tijdelijke) aanwending van grond voor
de korte termijn passend binnen de doelstellingen van de gemeente rendabel te krijgen. Denk aan:
creatieve kleine bedrijvigheid, sociale projecten, stadslandbouw, (mobiele ) energieopwekking,
natuurinventarisatie- en herstel- ook te benutten bij latere planvorming. Of... iets totaal onverwachts!

M-4

Motie Meldpunt Huisjesmelkers
De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017;
Constaterende dat:
- Uit onderzoek van de LSVB blijkt dat de meerderheid van de Zwolse studenten te veel huur betaalt;
- Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) daarnaast ook een hoop andere klachten krijgt over
ander ongewenst gedrag van verhuurders;
- de gemeente heeft aangegeven bereid te zijn te kijken naar alle mogelijkheden om deze
wanpraktijken aan te pakken
Van mening dat:
- huisjesmelkers op alle mogelijke manier aangepakt moeten worden
- alle Zwollenaren die te maken hebben met schimmige verhuurpraktijken dit op een laagdrempelige
wijze kenbaar zouden moeten kunnen maken;
- het aanleggen van een zogenaamde zwarte lijst meer inzicht geeft in op welke adressen
wanpraktijken plaatsvinden;
- dit een middel kan zijn om mogelijke nieuwe huurders op die adressen pro-actief te wijzen op hun
huurrechten;
- dit ook een afschrikwekkende functie kan hebben in de richting van huisjesmelkers
Roept het college op:
- samen met het SOOZ en andere instanties die zich in Zwolle bezighouden met huurrechten
(huurcommissie, juridisch loket) een meldpunt op te richten waar iedereen terecht kan met klachten
over verhuurders;
- de afdeling Toezicht en Handhaving te betrekken bij dit meldpunt zodat ongewenst verhuurgedrag
ook bestraft wordt;
- op basis van de verzamelde gegevens (de zwarte lijst) pro-actief nieuwe bewoners te wijzen op hun
huurrechten
PvdA
Patty Wolthof
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Motie Sociale huurwoningen
De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017,
overwegende dat
sociale huurwoningen soms mankementen vertonen wat leidt tot overlast van ongedierte
van oordeel dat
sociale huurwoningen soms te maken hebben met scheuren en gaten in muren waardoor
ongedierte (bijv. muizen) gemakkelijk naar binnen kunnen
sommige huurders zelf proberen om het ongedierte te bestrijden in plaats van de corporatie of de
gemeente te benaderen
dat huurders door onbekendheid overlast soms accepteren en daardoor onnodig hinder hebben
het voor corporaties naar verwachting lastig is om alle woningen te inspecteren, maar het laten
voortduren van de overlast ook geen optie is
de corporaties in deze mogelijk hulp nodig hebben om tot praktische werkwijzen te komen
roept het college op
- om met de corporaties in overleg te treden met als gewenste uitkomst dat de corporaties,
eventueel in samenwerking met de gemeente, proactief gaan werken aan het bestrijden van
ongedierte in sociale huurwoningen
En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Cetin
Orhan Cetin
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Motie versterking wijkwinkelcentra en aanloopstraten
De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017 ter besluitvorming over
de Perspectiefnota 2018-2021,
Overwegende dat:
- Wijkwinkelcentra in hoge mate bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en de ruggengraat vormen
van de fijnmazige winkelstructuur die Zwolle kenmerkt en koestert
- de aanloopstraten van de Diezerbrink en de Assendorperstraat naar de binnenstad zowel een
belangrijke wijkfunctie als een binnenstedelijke functie hebben;
- De gemeenteraad het belang van wijkwinkelcentra nog eens heeft gemarkeerd in het Beleidskader
Detailhandel dat eind 2015 is vastgesteld
- Het college in de beslisnota Actualisatie Beleidskader Detailhandel en Retailactieplan een
gebiedsgerichte benadering voorstelt die moet leiden tot een plan van aanpak voor de
wijkwinkelcentra en de aanloopstraten
- Er al gesprekken worden gevoerd met eigenaren en winkeliers over maatregelen tot versterking van
diverse wijkwinkelcentra en aanloopstraten
Van mening dat:
- Versterking van wijkwinkelcentra en aanloopstraten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
eigenaren, winkeliers en de gemeente, waarbij iedere partij aangesproken kan worden op haar eigen
rol
- De gemeentelijke rol kan bestaan uit:
o maatregelen die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte
o het – waar nodig - bij elkaar brengen en verbinden van de overige partijen
o het helpen realiseren van nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een (interculturele) markt in
Holtenbroek
- De komende maanden duidelijk moet worden hoeveel financiële ruimte nodig is om die
gemeentelijke rol naar behoren te kunnen vervullen
Verzoekt het college:
- Bij de begroting 2018 voorstellen aan de raad voor te leggen om de gemeentelijke rol bij de
versterking van wijkwinkelcentra en de aanloopstraten financieel adequaat te kunnen vervullen
En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA

SP

Jan Slijkhuis

Brammert Geerling

CDA

Groen Links

D66
Claudia van Bruggen

VVD

M-6

Leo Elfers

Michiel van Harten

Thom van Kampen

M-7

Goede zorg voor Zwolle

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli ’17,
Gehoord hebbende de beraadslaging over de Perspectiefnota 2018 – 2021,
Overwegende dat:
• Er (extra) capaciteit wordt ingevuld voor handhaving Wmo en Jeugdhulp om beter onderzoek te
doen naar verdenkingen van onrechtmatige ondersteuning;
• Waar nodig maatregelen worden genomen;
• De VNG pleit voor een hardere aanpak van malafide zorginstellingen.
Van mening dat:
• Dat sancties tegen wanprestaties door zorgaanbieders effectief moeten zijn;
• In contracttering geen hindernissen moeten zijn om op te treden wanneer dit nodig is;
• Het intrekken van de contracttering een effectieve methode kan zijn wanprestaties aan te pakken
en te voorkomen voor Zwollenaren die zorg nodig hebben;
• Het nauwlettend volgen van outcome als uitval, tevredenheid, netwerkversterking, autonomie en
doelrealisatie hier bij inzicht geeft en leidend moet zijn.
Verzoekt het College
• Bij de uitwerking van de nieuwe contracttering sociaal domein in kaart te brengen hoe bij
wanpresterende zorgaanbieders contracttering ingetrokken kan worden;
• Daarin mee te nemen het three-strikes-out systeem wanneer herhaaldelijk sprake is van
negatieve scores op dezelfde outcome of bij IGZ-rapporten.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie Voedselbank

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017

Overwegende dat:
•

De Voedselbank Zwolle – ondanks de aantrekkende economie – nog steeds voorziet in een
basisbehoefte;

•

De Voedselbank Zwolle hoort bij het aanbod van voorzieningen in een groot stedelijk gebied;

•

Er gelijktijdig sprake is van een voortdurende financiële problematiek bij de Voedselbank
Zwolle die samenhangt met de subsidieontvangsten van de gemeente Zwolle;

•

De Voedselbank Zwolle draait op onbetaalde vrijwilligers;

•

Het College stelt dat de Voedselbank zelf op zoek moet naar meer eigen inkomsten maar
tegelijkertijd stelt dat de Voedselbank Zwolle voorziet in een basisbehoefte;

Van mening dat:
•

De vrijwilligers van de Voedselbank Zwolle zich belangeloos, vele uren per week inzetten om
te voorzien in een basisbehoefte;

•

Het veel gevraagd is als zij daarnaast ook nog eigen inkomsten moeten genereren;

•

De financiele problematiek waarvan bij de Voedselbank Zwolle sprake is, moet worden
opgelost;

Roept op dat:
•

Het College de subsidiering van de Voedselbank heroverweegt, en in samenspraak met de
Voedselbank, tot een te verlenen jaarlijks subsidiebedrag komt, liefst structureel, waarmee de
financiële problemen van de Voedselbank tot het verleden behoren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie kinderen en sociale uitsluiting
De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017
Overwegende dat:
•

Ondanks de aantrekkende economie, steeds meer Zwolse burgers opgroeien in armoede;

•

Dit sociale uitsluiting met zich mee kan brengen, en dat dit ook kinderen raakt;

•

Kinderen worden bijvoorbeeld soms buitengesloten, omdat ze geen klasgenootjes,
vriendjes/vriendinnetjes thuis kunnen vragen;

•

Kinderen niet bij andere kinderen thuis willen spelen en eten, omdat ze weten dat het bij
hun thuis niet kan;

•

Kinderen, zich op hun verjaardag, soms ziek melden op school, omdat zij zich ervoor
schamen dat ze hun verjaardag niet kunnen vieren;

Van mening dat:
•

Er een budget beschikbaar zou moeten zijn op basisscholen dat kan worden ingezet, in die
gevallen waarin leerkrachten dat noodzakelijk achten, met dien verstande, dat daarbij het
voorkomen van sociale uitsluiting leidend is;

•

Dit absoluut niet moet leiden tot stigmatisering van welke aard dan ook;

Roept op dat:
•

Het College, in overleg met de basisscholen gaat onderzoeken of het mogelijk is met een
speciaal budget voor basisscholen te werken, dat kan worden ingezet om sociale uitsluiting
van kinderen te voorkomen/verminderen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Swollwacht
William Dogger
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