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0. Informatiemarkt najaarsstukken (18.30-19.20 uur)
1. Mededelingen
- Speciaal welkom aan de Gasten van de Raad, dit keer trainees van Talentregio.
1.A. In Memoriam
- De burgemeester spreekt het In Memoriam uit naar aanleiding van het overlijden van
Corrie Eerenstein, medewerkster bij de afdeling Werk en Re-integratie.
2. Vaststelling agenda
Met de voorgestelde agenda wordt ingestemd.
3. Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding wordt bekrachtigd op bijlage 3 van de beslisnota Begroting 2018.
4. Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
- Vragen van de fractie van Swollwacht over het laagvliegdossier Lelystad.
Wethouder Van Willigen meldt dat de Staatssecretaris heeft aangegeven dat de huidige
B+ route een gegeven is en dat pas vanaf 2023 er gevlogen kan worden in een hoger
luchtruim. Het college heeft, samen met de colleges van de omringende gemeenten en de
provincie aangegeven dat wat hen betreft er zo hoog mogelijk gevlogen moet worden, met
name boven Stadshagen. De Tweede Kamer heeft e.e.a. opgepakt.
Op 11 september en 2 oktober is de vlieghoogte onderwerp van gesprek geweest in de
raad en op 3 oktober hebben de gemeenten en de provincie een brief gestuurd naar de
Staatssecretaris. Daar is ook publiciteit aangegeven. Zwolle heeft ook nog extra informatie
op de website geplaatst.
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Morgen stelt het college een zienswijze vast, die voor donderdag moet zijn ingediend bij
het ministerie. Ook hier is weer gekozen voor gezamenlijke actie, dus samen met de
omringende gemeenten en de provincie. Het indienen van deze zienswijze wordt begeleid
met een persbericht. De raad zal een afschrift ontvangen. Ook zal gevraagd worden om
een apart onderhoud met de nieuwe minister.
De wethouder stelt dat het in deze zaak vooralsnog primair gaat om het terugdringen van
de geluidsoverlast en niet om het vliegveld Lelystad zelf.
De wethouder erkent dat het gebruikte geluidsoverlastvoorbeeld tijdens de bijeenkomst in
de Buitensoos geen gelukkige was. Dit voorbeeld wordt inmiddels ook niet meer gebruikt
door het ministerie.
- Vragen van de fractie van de PvdA over Bubbledeck vloeren.
De burgemeester geeft aan naar aanleiding van het instorten van de vloer van de
parkeergarage in Eindhoven in Zwolle extra alert te zijn bij de beoordeling van nieuwe
projecten.
Wat betreft reeds gebouwde projecten is met behulp van informatie van het ministerie
geïnventariseerd of er bij meer gebouwen in Zwolle problemen kunnen ontstaan.
Hierbij zijn 5 gebouwen in beeld en zijn er bij twee mogelijke gebreken geconstateerd. Dat
zijn gebouw X van Windesheim en Het Festival in Stadshagen. Bij de overige drie is
gebleken dat er geen problemen te verwachten zijn.
De gemeente heeft hulp aangeboden bij het zoeken naar alternatieve huisvesting.
Vooralsnog lijken beide scholen zich echter zelf te redden. De gemeente houdt wel de
vinger aan de pols.
- Vragen van de fractie van de SP over overlast hangjongeren Westenholte.
Wethouder Anker antwoordt dat het college op de hoogte is van de situatie m.b.t. de
hangjongeren in Westenholte. Er lijkt sprake te zijn van een tweedeling. Een groep, die
van goede wil is en waarmee gezocht wordt naar een legale hangplek en een groep, die
verantwoordelijk is voor de overlast en de vernielingen. De wethouder wil met die eerste
groep graag verder en door o.a. inzet van de jongerenwerker van Travers wordt gekeken
naar een oplossing voor een nieuwe plek. Wat de andere groep betreft zal er moeten
worden opgetreden, aldus de wethouder. Elk signaal dat binnenkomt wordt doorgegeven
aan de wijkagent, waarna bekeken wordt welke actie er wordt ondernomen. Meerdere
fracties dringen aan op extra politie inzet om de overlast terug te dringen.
- Vragen van de fractie van D66 over insecten en biodiversiteit.
Wethouder Van Willigen antwoordt dat het college bekend is met de afname van de
insectenpopulatie en de gevolgen die dit heeft voor alle dieren en planten, die afhankelijk
zijn van deze insecten.
De gemeente heeft echter het nodige gedaan om dit te keren. Vanaf de jaren 70 is er
sprake van gifvrij groenbeheer en vanaf de jaren 90 geldt dat ook voor de verhardingen.
Dit lukt overigens niet helemaal voor 100%. Ook zaken als gefaseerd maaien en het
inzaaien van bermen met akkerflora helpt. Het college kiest niet voor aanscherping bij
vernieuwing voor gangbare teelt, maar kiest voor inzet voor meer biologische teelt en
biologisch groen. Dit laatste gebeurt bv op de Hessenpoort, in overleg met de
ondernemers. De wethouder zegt toe deze mogelijkheid van groenbeheer ook met
ondernemers op de andere industrieterreinen te zullen bespreken.
- Vragen van de fractie van de PvdA over de brandschade SMZ en het vertrek van Arie
Slob.
Wethouder Brink stelt dat de brand in het SMZ veel schade heeft veroorzaakt en dat de
brand daarnaast ingrijpend was voor het personeel, dat al veel voor de kiezen heeft gehad.
De gemeente heeft alle expertise die ze in huis heeft aangeboden. Gesprekken zijn
gaande in goed overleg met het SMZ. Dat gaat echter over de jaarwisseling heen en
daarom wordt ook gekeken naar de consequenties voor de overgang van SMZ naar
Allemaal Zwolle. Veel zal een zaak zijn van de verzekering, vooralsnog lijkt geen
aanvullende financiering nodig. E.e.a. zal in beeld worden gebracht.
Wat betreft het vertrek van Arie Slob erkent de wethouder dat dat op een ongelukkig
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moment komt, maar dat gaat nu eenmaal zo. Het bestuur van het HCO gaat op korte
termijn een interimmer aanstellen en de procedure voor een opvolger wordt snel opgepakt.
De stichting Allemaal Zwolle wordt gewoon per 1 januari opgericht. Maar de gevolgen van
het bovenstaande worden in beeld gebracht.
- Vragen van de fractie van de SP over planvorming en communicatie semipermanente
woningbouw Scholtensteeg.
Allereerst wordt ingesproken door mevrouw Van de Wetering namens Dorpsbelangen
s’Heerenbroek. De inspraaktekst is aan de agenda toegevoegd.
Wethouder De Heer stelt allereerst geen oordeel te gaan geven over de beoordeling van
de wethouder van Kampen.
Hij geeft aan dat Zwolle een grote opgave kent als het om woningbouw gaat en dat geldt
ook in de sociale huursector. Een deel van die opgave is al vastgelegd in goedgekeurde
bestemmingsplannen en dat geldt ook voor de onderhavige locatie aan de Scholtensteeg.
De tijdelijk woningen mogen daar gerealiseerd worden. De discussie is ontstaan door de
publicatie van de vergunning.
Maar desondanks erkent de wethouder dat de daarop gevolgde discussie via de Stentor
niet goed is geweest. Daarom is de gemeente met zowel de gemeente Kampen als
Dorpsbelangen aan tafel gaan zitten. Wel heeft de gemeente daarbij aangegeven dat 106
tijdelijke woningen, verdeeld over sociale huur en beleggershuur, daar in principe mogelijk
is. Maar e.e.a. moet nog verder worden uitgewerkt, zowel qua inpassing als aantal. En
daarbij constateert de wethouder dat het verstandig is daar Dorpsbelangen en de
gemeente Kampen op tijd bij te betrekken.
De uitwerking komt eind van dit jaar opnieuw bij de raad.
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5. Ingekomen stukken
- Agenderingsverzoek van de fracties van GroenLinks en D66 om de informatienota over
de ombudsfunctie in het sociaal domein te agenderen voor een debatronde.
De fracties van de VVD en de PvdA zijn hier tegen, de overige fracties voor.
Bij het verdere proces zal nog gekeken worden hoe met de motie, die in pre-advies is
genomen, wordt omgegaan.
- Agenderingsverzoek van de fracties van GroenLinks en D66 om de informatienota over
Wijkopgaven te agenderen voor een debatronde. Alle fracties stemmen hiermee in.
- Agenderingsverzoek van de fractie van GroenLinks om de informatienota Ottervriendelijk
Zwolle te agenderen voor een debatronde.
De fracties van PvdA, ChristenUnie, D66 en VVD stemmen tegen dit verzoek, de overige
fracties voor. Het verzoek is afgewezen.
- Voor het overige wordt de lijst ingekomen stukken, inclusief de voorgestelde wijze van
afdoening, vastgesteld.
6. A-onderwerpen
7. Herinrichting Grote Kerk
De fractie van Swollwacht stemt tegen dit voorstel, de overige fracties stemmen voor.
Het voorstel is aangenomen.
8. Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle
Met algemene stemmen aangenomen.
9. Semipermanente woningbouw Zwolle
-Motie 9-1 van de SP Beter een goede buur dan een verre vriend.
De fracties van de SP, GroenLinks en Cetin stemmen voor de motie, de overige fracties
stemmen tegen. De motie is verworpen.
- Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.
10. Update CAR-LAR
Met algemene stemmen aangenomen.
11. Digitale informatiehuishouding op orde
Met algemene stemmen aangenomen.
12. Investerings- en exploitatieplan recreatieplassen
- Motie 12-1 van Swollwacht over structurele subsidie aan de Reddingsbrigade.
Deze motie wordt in pre-advies genomen.
- Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
13. Besteding extra gelden kinderparticipatie
- Amendement 13-1 van SP, Swollwacht en GroenLinks over verbetering financiering
armoederegisseur.
De fracties van de SP, Swollwacht en GroenLinks stemmen voor het amendement, de
overige fracties stemmen tegen. Het amendement is verworpen.
- Motie 13-2 van SP, Swollwacht en GroenLinks over Geen armoede maar echte baan
voor de ervaringsdeskundige.
De fracties van SP, Swollwacht en GroenLinks stemmen voor deze motie, de overige
fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
- Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.
14. Werkplan Doorstroomassen 2017
Met algemene stemmen aangenomen.
15. Stichting Agnieten College (Landstede groep) gevolgen herschikking brinnummers
Met algemene stemmen aangenomen.
16. Uitwerking ‘Advies museale samenwerking Zwolle’
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- Motie 16-1 en motie 16-2 worden ingetrokken.
- De fractie van Swollwacht stemt tegen het voorstel, de overige fracties stemmen voor.
Het voorstel is aangenomen.
17. Omgevingsvisie, deel 1
- Motie 17-1 van de VVD over welstandstoezicht.
De fractie van de VVD stemt voor deze motie, de overige fracties stemmen tegen. De
motie is verworpen.
- Motie 17-2 van de VVD, PvdA en Swollwacht over de Economische Effectrapportage.
Tegen deze motie stemmen de fracties van de SP en GroenLinks, de overige fracties
stemmen voor. De motie is aangenomen.
- Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.
18. Toestemming voor oprichting Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie
shared service center ONS
- Motie 18-1 van de VVD en Swollwacht over een extra controle handvat voor Raad- en
Statenleden.
Voor deze motie stemmen de fracties van VVD, CDA, Swollwacht en GroenLinks, de
overige fracties stemmen tegen. De motie is verworpen.
- De fracties van het CDA en Swollwacht stemmen vervolgens tegen het voorstel, de
overige fracties stemmen voor. Het voorstel is aangenomen.
19. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Westenholte
Met algemene stemmen aangenomen.
20. Moties Vreemd aan de orde van de dag
- Motie 20-1 van VVD, D66 en ChristenUnie over Launching Customer Desk.
Met algemene stemmen aangenomen.
- Motie 20-2 van D66, VVD en ChristenUnie over Betrek Startups bij maatschappelijke
vraagstukken.
Met algemene stemmen aangenomen.
- Motie 20-3 van GroenLinks, D66, CDA, Swollwacht en SP over betrek vanaf het begin
bewoners en ondernemers bij herziening bestemmingsplan Wijthmenerplas.
Na de toezegging van de wethouder dat de procedure eerst besproken zal worden met de
buurt wordt de motie ingetrokken.
21. Benoeming wethouder
De raad besluit een commissie van stemopneming en onderzoek geloofsbrieven in te
stellen, bestaande uit de leden Schippers, voorzitter, Hulstijn en M. Mulder.
Over de benoeming van de wethouder wordt schriftelijk gestemd.
De uitslag luidt: 39 stemmen uitgebracht, 4 blanco, 1 op mevr. Michies en 34 op mevr.
Meijerink.
Daarmee is mevr. Meijerink benoemt tot wethouder van de gemeente Zwolle.
22. Beëdiging wethouder
Mevr. Meijerink aanvaardt de benoeming en legt vervolgens de belofte af.
23. Onderzoek geloofsbrieven/ beëdiging nieuwe raadsleden PvdA en ChristenUnie
De commissie heeft de geloofsbrieven van de heer Prins, ChristenUnie en mevrouw
Snuverink, PvdA onderzocht en akkoord bevonden.
De raad besluit beiden toe te laten tot de raad.
Vervolgens leggen mevrouw Snuverink en de heer Prins respectievelijk de belofte en de
eed af.
24. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
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