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Afwezige leden

1. Mededelingen
-Speciaal welkom aan de Gasten van de Raad. Zij hebben vooraf een toelichting gehad op
het functioneren van het Raadsplein en zullen de raadsvergadering bijwonen.
-De Rekenkamercommissie heeft haar rapport 'Van exclusief beleid naar exclusieve
aandacht' afgerond en het rapport wordt namens de Rekenkamercommissie door de heer
Van Harten aan de burgemeester aangeboden. Met inachtneming van de zomervakantie
zal het college een reactie op het rapport opstellen en aan de raad aanbieden.
2. Vaststelling agenda
Met de voorgestelde agenda wordt ingestemd.
3. Bekrachtiging geheimhouding
Er zijn geen voorstellen ter bekrachtiging geheimhouding aangeboden.
4. Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
-Vragen van de SP over het niet doorgaan van het Thorbeckegrachtconcert.
Wethouder Brink antwoordt dat de organisatie besloten heeft het concert op een andere
wijze en op een andere locatie zal worden gehouden. Ook in deze nieuwe opzet is de
toegang gratis.
Voor wat betreft de toekomst van het Stadsfestival merkt de wethouder op dat het festival
inderdaad een wat ander karakter krijgt, maar dat is een bewuste keuze. Verder verwijst
de wethouder naar de eerdere beantwoording van de vragen van de fractie van D66.
-Vragen van de ChristenUnie over de hoosbui op 28 juni jl.
Wethouder Anker antwoordt dat de kans op een dergelijke bui eens in de 5 jaar is. In korte
tijd is er 70 mm neerslag gevallen. In de toekomst hebben we echter rekening te houden
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met meer van dergelijke buien.
Daar zullen we ons op moeten voorbereiden en daarom zijn er in de Perspectiefnota ook
maatregelen aangekondigd.
Wat betreft de bui van 28 juni zijn samen met het Waterschap de klachten
geïnventariseerd. Er zijn 70 klachten binnengekomen.
5. Ingekomen stukken
-N.a.v. informatienota 5A4 over Meesterwerk wordt ingesproken namens de Clientenraad
van Meesterwerk door mw De Boer en dhr Van der Pol en door de heer Holtland namens
de directie van Meesterwerk.
Zij vragen de raad nog eens goed de stukken te bestuderen en tot een herziening van het
collegebesluit om te stoppen met de inzet van Meesterwerk te komen.
De raad zal de inbreng van de insprekers betrekken bij de vertrouwelijke bespreking over
dit onderwerp, die volgende week plaats zal vinden.
-De fractie van Swollwacht vraagt om agendering in een debatronde van de
beantwoording van de art 45 vragen over het protocol bijtincidenten.
De fracties van Swollwacht, VVD, SP, Cetin, CDA en GroenLinks stemmen met dit
verzoek in, de overige fracties stemmen tegen. Het verzoek wordt gehonoreerd.
-Voor het overige wordt de lijst ingekomen stukken, inclusief de voorgestelde wijze van
afdoening, vastgesteld.
6. A-onderwerpen
7. Vervolgscenario's Voorsterpoort
Met algemene stemmen aangenomen.
8. Verlenging garantstelling Golfclub Zwolle
Met algemene stemmen aangenomen.
9. Bestemmingsplan Bestemmingsplan Zwolle-zuidwest Van Pallandtmarke 1 - 7, 22 - 24
Met algemene stemmen aangenomen.
10. Verzachtende maatregelen route Windesheim
De fractie van de SP stemt tegen dit voorstel, de overige fracties stemmen voor.
Het voorstel is aangenomen.
11. Voorbereidingskosten herontwikkeling Stilohallocatie Zwolle
-Motie 11-1 van CDA, SP, PvdA, GroenLinks, Swollwacht en ChristenUnie over het Zwols
Kegelhuis.
De fractie van de VVD stemt tegen deze motie, de overige fracties stemmen voor. De
motie is aangenomen.
-De fractie van Swollwacht stemt tegen het voorstel, de overige fracties stemmen voor. Het
voorstel is aangenomen.
12. Begroting 2018, jaarstukken 2016 en Kadernota 2018 – 2021 GBLT
-Ingesproken wordt door de heer Ter Veen.
Zijn inspraaktekst is in Ibabs aan de stukken toegevoegd.
-Motie 12-1 van de SP over de belangen van uitzendkrachten.
Voor deze motie stemmen de fracties van de SP, Swollwacht en GroenLinks, de overige
fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
-Motie 12-2 van de SP en fractie Cetin over de beloning van uitzendkrachten.
De fractie van de VVD stemt tegen deze motie, de overige fracties stemmen voor. De
motie is aangenomen.
-Motie 12-3 van de ChristenUnie, PvdA, SP en D66 over aanvragen kwijtschelding.
Deze motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
-Vervolgens wordt ook het voorstel met algemene stemmen aangenomen.
13. Bestuursrapportage 1 Veiligheidsregio IJsselland
Met algemene stemmen aangenomen.
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14. Bestemmingsplan Aalanden, Reggelaan 105 - 107
Met algemene stemmen aangenomen.
15. Bestemmingsplan Diezerpoort, Hobbemastraat 6
Met algemene stemmen aangenomen.
16. Bestemmingsplan Zwolle, parapluplan parkeren
Met algemene stemmen aangenomen.
17. Toepassing van coördinatieregeling i.v.m. woongebouw locatie Lankhorst (Kamperpoort)
Met algemene stemmen aangenomen.
18. Bestemmingsplan Stadshagen, Broderiestraat, Nieuw Frankhuis speeleiland
Met algemene stemmen aangenomen.
19. Bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 2
Met algemene stemmen aangenomen.
20. Moties Vreemd aan de orde van de dag
-Motie 20-1 van GroenLinks over helderheid over initiatief windenergie Voorst Deze motie
wordt ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat bij het opstellen van het
ruimtelijk kader ook teruggekeken zal worden op het tot nu toe gevolgde proces en de
lessen, die daaruit getrokken kunnen worden.
21. Voorjaarsstukken
22. Jaarstukken 2016
-Motie 15 van GroenLinks over zwerfjongeren De motie wordt ingetrokken na de
toezegging van de wethouder dat voor de begrotingsbehandeling een evaluatie van de
Veranderagenda, waarbij dit onderwerp aan de orde komt, aan de raad wordt voorgelegd.
-Het voorstel over de jaarstukken 2016 wordt vervolgens met algemene stemmen
aangenomen.
23. Beleidsrapportage 2017 - 1 (Berap)
Met algemene stemmen aangenomen.
24. Meerjaren Prognose Vastgoed 2017 (MPV)
-Motie 30 van het CDA over standaard zes jaar bij een pachtcontract.
Voor deze motie stemt de fractie van het CDA, de overige fracties stemmen tegen. De
motie is verworpen.
-Motie 31 van GroenLinks over creatief met grond.
Voor deze motie stemmen de fracties van GroenLinks, CDA en SP, de overige fracties
stemmen tegen. De motie is verworpen.
-Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.
25. Perspectiefnota (PPN) 2018-2021
Naar aanleiding van de reactie en de toezeggingen van de wethouders op de ingediende
moties en amendementen worden de volgende moties ingetrokken of aangehouden:
M1: Extra camera’s in de binnenstad van Zwolle
Toezegging portefeuillehouder: jaarlijks zal de benodigde inzet van cameratoezicht
onderbouwd worden.
M5: Sociale huurwoningen
M9: kinderen en sociale uitsluiting
M23: Station Stadshagen - van los eind naar OV knoop
M24: Bekendheid bedrijven
M25: handhaven aanlijnplicht voor honden
M34: Veilig ondernemen Marslanden
Toezegging portefeuillehouder: Hij zal op korte termijn een gesprek aangaan met
ondernemers Marslanden om scherp te krijgen wat precies de vraagstelling is. Hierover
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wordt gerapporteerd aan de raad.
Daarnaast zegt wethouder Vedelaar toe in gesprek te gaan met de bewoners van de Ten
Busschekamp over het Fast Forward project. Over de uitkomsten zal zij de raad
informeren.
Vervolgens worden de volgende moties en amendementen aangenomen:
- AM2: versterking NME
Tegen: VVD
- AM5: ruimte voor dierenwelzijn in de PPN 2018 – 2021
Met algemene stemmen aangenomen
- M2: Goudsteeg 21 - ruimte voor experiment
Met algemene stemmen aangenomen
- M3: cultuureducatie VMBO/MBO
Met algemene stemmen aangenomen
- M4: Meldpunt Huisjesmelkers
Tegen: VVD, D66 en Fractie Cetin
- M6: versterking wijkwinkelcentra en aanloopstraten
Met algemene stemmen aangenomen
- M7: Goede zorg voor Zwolle
Tegen: GroenLinks
- M8: Voedselbank
Tegen: VVD
- M10: Vast ijkpunt voor de Minima-effectrapportage
Tegen: VVD
- M11: Schoonmakers in gemeentelijke dienst
Tegen: VVD, D66, ChristenUnie
- M12: Invoering jaarlijkse armoedemonitor
Tegen: VVD
-M13: Op tijd verstrekken (bijzondere) bijstand
Tegen: VVD
-M14: Opbouwwerk
Tegen: D66 en VVD
-M16: Preventief Huisbezoek 75+
Tegen: D66, VVD, Swollwacht en fractie Cetin
-M17: (integraal) Gezins PGB
Met algemene stemmen aangenomen
-M18: Urban Farming
Tegen: SP
M19: beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen voor langparkeerders
Met algemene stemmen aangenomen
M21: Investeer in de buurt
Tegen: ChristenUnie, VVD en D66
M22: Gezond groen in en om de stad
Met algemene stemmen aangenomen
M26: Dierenwelzijn – dierenartskosten en Zwols Dierenasiel
Met algemene stemmen aangenomen
M27: Dierenwelzijn - educatie over huisdieren
Tegen: SP en GroenLinks
M28: Informatiebeveiliging
Met algemene stemmen aangenomen
M29A: Architectuur Biënnale
Met algemene stemmen aangenomen
M32: Bestendig ondernemersklimaat
Tegen: SP en GroenLinks
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M33: Actieplan toegankelijkheid
Met algemene stemmen aangenomen
De overige amendementen en moties zijn verworpen
AM1:Behoud buffer en risico reserve sociaal domein.
Voor: SP, Swollwacht, GroenLinks
AM3: Schone klassen, duurzame schoolgebouwen
Voor: SP, Swollwacht, GroenLinks
AM4: Publiek geld voor groen publiek bezit
Voor: SP
M20: verkeersveiligheid – 30 kilometerzones
SP, CDA, Swollwacht
M29:traineeschappen ook voor 50 plussers
Voor: Swollwacht, SP en CDA
Het geamendeerde voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen, met
dien verstande dat de fractie van de SP tegen beslispunt 1 en 2 stemt.
26. Uitwerking motie declaratiefonds voor volwassenen
- AM6: maatwerkbudget volwassenparticipatie
Voor: ChristenUnie, VVD, CDA en Fractie Cetin. Het amendement is verworpen.
- De fractie van de VVD stemt tegen het voorstel. Het voorstel is aangenomen.
27. Experiment Participatiewet
- De fractie van de VVD stemt tegen het voorstel. Het voorstel is aangenomen.
28. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur.
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