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Afwezige leden

1. Mededelingen
- Agenderingsverzoek van de fractie van het CDA om aan dit agendapunt een motie, vreemd
aan de orde van de dag, over het Kamperlijntje toe te voegen.
Het verzoek wordt door de raad gehonoreerd.
- Motie 1-1 , ondertekend door alle fracties, over Oplossingen openstelling station ZwolleStadshagen.
Met algemene stemmen aangenomen.
2. Bespreking coalitieakkoord 2018-2022
Allereerst geeft de (in)formateur, dhr. Cnossen, een toelichting op het proces van de
collegeonderhandelingen.
Daarna geven de fractievoorzitters van de coalitiepartijen een toelichting op de inhoud van
het coalitieakkoord.
Vervolgens volgen de reacties van de fractievoorzitters van de oppositiepartijen.
Door deze partijen zijn ook een aantal moties ingediend over het coalitieakkoord of de
uitwerking van het akkoord.
Alle fractievoorzitters komen tot de conclusie, de een wat nadrukkelijker dan de ander, dat
de ingediende moties beter besproken kunnen worden en in stemming worden gebracht
tijdens de volgende besluitvormingsronde op 18 juni a.s.
3. Benoeming wethouders
- Amendement 13-1 van SP en D66 om alle wethouders te benoemen in een 0,8 aanstelling.
Voor dit amendement stemmen de fracties van de SP, D66 en PvdA, de overige fracties
stemmen tegen. Het amendement is verworpen.
Korte terugblik
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- De raad besluit een commissie van stemopneming en tevens commissie onderzoek
geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid in te stellen bestaande uit de raadsleden R.
Mulder (voorzitter), M. Boersma en Y. Ben Ali.
- De raad stemt in met het voorstel dhr. Sloots dispensatie te verlenen van de
woonhuisverplichting, mocht hij worden benoemd. En mocht mw. Schuttenbeld worden
benoemd dan is dat onder voorbehoud van het alsnog aanleveren van een Verklaring
omtrent Gedrag.
- Vervolgens vindt er een schriftelijke stemming plaats over de benoeming van de
wethouders.
De uitslag van de stemming is als volgt:
Er worden 39 stemmen uitgebracht op dhr. Anker, dhr. Van Willigen, dhr. Sloots, dhr. De
Heer, mw. Schuttenbeld en dhr. Dogger.
Dhr. Anker
37 voor
2 blanco
Dhr. Van Willigen 36 voor
3 blanco
Mw. Schuttenbeld 33 voor
5 blanco 1 ongeldig
Dhr. Sloots
37 voor
2 blanco
Dhr. Dogger
34 voor
4 blanco 1 ongeldig
Dhr. De Heer
35 voor
4 blanco
Daarmee zijn alle kandidaat-wethouders benoemd en zij geven allen aan hun benoeming te
aanvaarden.
- De wethouders worden geïnstalleerd door het afleggen van de eed of de belofte.
4. Onderzoek geloofsbrieven / Beëdiging nieuw raadslid Swollwacht
- Door de benoeming van raadslid Dogger als wethouder is er een vacature ontstaan in de
fractie van Swollwacht.
- De,bij agendapunt 3 ingestelde, commissie heeft de geloofsbrieven van de opvolger, dhr.
Ron Klappe, onderzocht en akkoord bevonden. Daarmee staat niets toetreding van de heer
Klappe tot de raad nog in de weg.
- Door het afleggen van de belofte wordt de heer Klappe geïnstalleerd als raadslid.
5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.
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