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Aanwezige leden

Baal, Koen van, Boer, Jan Wietse de, Bruggen, Claudia van,
Bruggenkamp, Silvia, Campen, Thom van, Cetin, Ohran,
Dam, Oswald van, Dogger, William, Drost, Sandra, Elfers,
Leo, Elshof - Rook, Jolien, Geerling, Brammert, Harten,
Michiel van, Hulstijn, Maarten, Kooij, Gerrit van der,
Looijenga, Job, Meijerink, Eefke, Mulder, Marcel, Mulder,
Reinier, Mussche, Frankwin, Oldengarm, Mark, Paauw,
Sonja, Paus, Remko de, Prakke, Hans, Rijke, Patrick, Rots,
Gerdien, Schippers, Henk, Slijkhuis, Jan, Sluijer, Bert, Veen,
Martijn van der, Vegte - Poot, Aly van der, Vilsteren, Harold
van, Vries, Johannes de, Wijnen, Hans, Willegers, Johran,
Willigen, Michiel van, Wolthof, Patty

Afwezige leden

1. Mededelingen
-De heer De Vries komt wat later.
-De aangekondigde inspreker voor het onderwerp Slagboom bij het Station heeft zich
teruggetrokken.
2. Vaststelling agenda
Met de voorgestelde agenda wordt ingestemd.
3. Bekrachtiging geheimhouding
De raad bekrachtigt de geheimhouding op de volgende stukken:
-Vertrouwelijke bijlage A van de beslisnota Toekomstscenario's sporthallen WRZV -Bijlage 3
en 4a van de beslisnota Bestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 32-34
4. Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
-Mondelinge vragen van de VVD over de Luttekestraat.
Wethouder De Heer zegt de angst van de winkeliers niet te delen. Wel is er in de Retailvisie
een weerbaarheidsanalyse voor dit gebied opgenomen en is afgesproken daar nog eens
goed naar te kijken.
Er is reeds overleg geweest met een aantal winkeliers over enkele korte termijn acties en in
september zal er een breder overleg plaatsvinden over een meer structurele aanpak. Hierbij
zal ook het eerste deel van de Kamperstraat en de Blijmarkt worden betrokken.
-Vragen van D66 over de overlast vliegroutes Lelystad Airport.
Wethouder De Heer geeft aan dat de gemeente informatie verstrekt aan de inwoners via
geactualiseerde berichtgeving op de website en ook via bv Stadshagennieuws. Ook zal de
raad nader worden geïnformeerd via een informatienota, die deze week zal worden
verstuurd.
Korte terugblik
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Er is geen sprake van een misverstand ten aanzien van de afgesproken vlieghoogtes. Dit is
ook zo beoordeeld door de onafhankelijke MER-commissie. Hierop zal ook in de
informatienota nader worden ingegaan.
Mogelijke gezondheidsklachten worden gemonitord door de regionale GGD en in april 2018
zal een nulmeting worden gedaan.
Duidelijkheid over de herindeling van het luchtruim (met mogelijkheden voor
glijvluchtlandingen) is er nog niet. De gemeente houdt wel de vinger aan de pols.
De fractie van Swollwacht vraagt om bij de toegezegde informatienota ook de
beantwoording van de open brief van Swollwacht en GroenLinks mee te nemen.
Vanuit de fractie van de ChristenUnie wordt nog gevraagd om te verzoeken om
proefvluchten te houden, zodat de bewoners vooraf kunnen ervaren of en zo ja in welke
mate er overlast ontstaat. De wethouder zegt toe dit te zullen nagaan.
-Vragen van de SP over de slagboom bij het Stationsplein.
De burgemeester antwoordt dat er momenteel geen klachten bij de gemeente en de politie
bekend zijn sinds er aanvullende bebording is geplaatst. Er is hierover contact geweest met
Syntus en van daaruit wordt aangegeven dat men tevreden is met hoe het nu gaat. De
komende weken zal er door de vakantie waarschijnlijk ook minder overlast zijn en daarna
zijn de werkzaamheden aan de Willemskade nagenoeg klaar.
Wel zal de gemeente de vinger aan de pols houden en contact hierover houden met
Syntus.
5. Ingekomen stukken
De volgende agenderingsverzoeken worden gehonoreerd:
-Informatienota Toezegging betreffende informatie over aanpak thuiszitters
(informatieronde)
-Informatienota Plan beschut werken nieuw (debatronde)
-Informatienota Beantwoording toezegging inventarisatie pestprotocollen (informatieronde)
-Informatienota Certificering Jeugdbescherming (informatieronde)
Voor het overige wordt de lijst ingekomen stukken, inclusief de voorgestelde wijze van
afdoening, vastgesteld.
6. A-onderwerpen
7. Bestemmingsplan Voorst, Schokkerweg 9 e.o.
Met algemene stemmen aangenomen.
8. Bestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 32 -34
Er wordt ingesproken door de heer Tuin, namens het bestuur van het RK Kerkhof.
Zijn bijdrage is in Ibabs aan de agenda toegevoegd.
De fracties van Swollwacht en CDA stemmen tegen het voorstel, de overige fracties
stemmen voor. Het voorstel is aangenomen.
9. Kredietaanvraag vervanging kunstgrasvelden 2017
Met algemene stemmen aangenomen.
10. Huisvesting SWT Oost
Met algemene stemmen aangenomen.
11. Benoeming twee leden Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Met algemene stemmen aangenomen.
12. Krediet herinrichting 4e verdieping stadskantoor
Met algemene stemmen aangenomen.
13. Ambitiedocument energietransitie
-Amendement 13-1 van GroenLinks over toevoegen dashboard energiemix. Voor dit
amendement stemt de fractie van GroenLinks, de overige fracties stemmen tegen. Het
amendement is verworpen.
Korte terugblik
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-Motie 13-2 van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie over inzicht in energieverbruik van de
stad.
De fractie van de VVD stemt tegen deze motie, de overige fracties stemmen voor. De motie
is aangenomen.
-Motie 13-3 van VVD, GroenLinks, PvdA en D66 over vergroenen leges en regelingen.
Met algemene stemmen aangenomen.
-Motie 13-4 van VVD en SP over op weg naar duurzame sociale woningbouw.
De fractie van D66 stemt tegen deze motie, de overige fracties stemmen voor. De motie is
aangenomen.
-De fractie van GroenLinks stemt vervolgens tegen het voorstel, de overige fracties
stemmen voor. Het voorstel is aangenomen.
14. Uitwerkingsplan Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) 2017-2020
-Motie 14-1 van CDA en Swollwacht over het kader voor de voorbereiding begroting 2018,
uitwerking oud papierregeling.
De fracties van SP, CDA en Swollwacht stemmen voor deze motie, de overige fracties
stemmen tegen. De motie is verworpen.
-Motie 14-2 van GroenLinks over Pepermunt in de pilot Voor deze motie stemmen de
fracties van GroenLinks en CDA, de overige fracties stemmen tegen. De motie is
verworpen.
-De fracties van Swollwacht en CDA stemmen vervolgens tegen het voorstel, de overige
fracties stemmen voor. Het voorstel is aangenomen.
15. Climate Campus en Global Centre of Excellence on Climate Adaptation
Met algemene stemmen aangenomen.
16. Moties Vreemd aan de orde van de dag
-Motie 16-1 van D66, VVD, Swollwacht, GroenLinks en ChristenUnie over Effecten
aanbieders in beeld.
De fractie van het CDA stemt tegen deze motie, de overige fracties stemmen voor. De
motie is aangenomen.
-Motie 16-2 van de VVD, D66 en ChristenUnie over Kleine zorgaanbieders. Met algemene
stemmen aangenomen.
-Motie 16-3 van VVD, PvdA, D66 en ChristenUnie over Ruimte in het Luchtruim.
Met algemene stemmen aangenomen.
17. Benoeming wethouder
De raad besluit de leden Van der Vegte (vz), Mussche en Van Baal te benoemen in de
commissie Stemopneming/Onderzoek Geloofsbrieven.
Vervolgens stemmen de raadsleden over de benoeming van de wethouder.
Met 38 stemmen voor de heer van Willigen en 1 stem voor mevrouw Wiegman besluit de
gemeenteraad de heer Van Willigen te benoemen als wethouder van Zwolle.
18. Beëdiging wethouder
Nadat de heer Van Willigen te kennen heeft gegeven de benoeming te aanvaarden wordt hij
door het afleggen van de eed beëdigd als wethouder.
19. Commissie geloofsbrieven / beëdiging raadslid
Door de benoeming van de heer Van Willigen tot wethouder is mevr. Stoorvogel benoemd
als raadslid.
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van mevrouw Stoorvogel
onderzocht en akkoord bevonden.
Door het afleggen van de eed is mevrouw Stoorvogel beëdigd als raadslid.
20. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.
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