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4 juli 2018

Locatie
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22.30

Voorzitter

Dhr. H. Wijnen

Griffier/secretaris

Mevr. M. Zweers

1.a. Opening en mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
De voorzitter opent de vergadering.
1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Debatronde
3. Wijziging Zwolse Winkeltijdenverordening
De debatronde start met een inspreker, de heer Van Dooremolen, voorzitter van
CityCentrum Zwolle. In het debat uiten vervolgens twee fracties hun zorgen over de
gevolgen van de zondagopenstelling. Deze betreffen met name de aantasting van
zondagsrust en het bijzondere karakter van de zondag en daarnaast de belasting voor kleine
ondernemers en winkelmedewerkers en de versterking van de concurrentiedwang. De
overige fracties zijn juist voorstander van het vrijgeven van de koopzondag om de Zwolse
binnenstad nog bruisender en aantrekkelijker te maken. Daarbij is het gezamenlijke
programma, de mix met horeca, evenementen en cultuur van groot belang. Wel kondigt één
van de fracties een amendement aan om de openingstijd op zondag te reguleren en vast te
leggen op 12.00 uur om het rustmoment op zondagochtend te borgen.
Hierop geeft de wethouder aan dat de openings- en sluitingstijden op de koopzondagen in
de huidige verordening ook al vrij zijn, maar dat bovendien uit het onderzoek is gebleken dat
ondernemers zelf het plan willen maken voor de zondagopenstelling, en daar hoort ook de
openingstijd bij. CityCentrum is hierbij in de lead en heeft ook de inzet om tot één
openingstijd voor de binnenstad te komen, zoals nu ook al het geval is. Het college zal een
dergelijk amendement dan ook ontraden. Verder is het college geen voorstander van
verschillende verordeningen voor de binnenstad en de perifere gebieden. Dat gaat ten koste
van de duidelijkheid en handhaafbaarheid. Daarbij wil de wethouder benadrukken dat hij
vertrouwen heeft in de stad en in ondernemers om altijd rekening te houden met de
belangen van anderen en met het bijzondere karakter van de zondag. Het is niet het college
dat de zondagbeleving van inwoners moet bepalen, dat doen zij zelf. Op de oproep van een
van de fracties aan CityCentrum om te zorgen dat ook ondernemers die niet zullen meedoen
met de zondagopenstelling zich gehoord en ondersteund voelen, geeft de wethouder
tenslotte aan dat CityCentrum zich hiervoor zal inspannen.
Aan het eind van het debat concludeert de voorzitter dat de beslisnota geagendeerd kan
worden voor de besluitvormingsronde van 9 juli aanstaande.
4. Pauze (21.00 - 21.15 uur)
5. Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019
De fracties kunnen zich vinden in het door het college voorgestelde pakket van maatregelen
voor preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019. Ook wordt de verlenging
van de regeling voor volwassenenparticipatie positief gewaardeerd. Een groot aantal fracties
vraagt aandacht voor het belang van persoonlijke benadering en vooral laagdrempelige
communicatie met de doelgroep, in het bijzonder voor laaggeletterden. Daarbij is het van
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belang om mensen te wijzen op eventuele andere regelingen waarvoor zij in aanmerking
komen. Verder worden enkele vragen gesteld over monitoring en effectiviteit en verlaging
van administratieve lasten voor inwoners.
De wethouder geeft in zijn reactie op het debat aan zeker gehoor te geven aan de oproep
om de doelgroep vooral op te zoeken op de plekken waar zij reeds komen, het uitgangspunt
is te kijken hoe het contact op de meest laagdrempelige manier gelegd kan worden om
zoveel mogelijk mensen te bereiken. Over de versimpeling en invulling van de regelingen
binnen het armoedebeleid benadrukt de wethouder verder dat het gesprek gevoerd zal
worden met de stad. Dit in lijn met het vervolgtraject over de toekomstige
hervormingsmaatregelen binnen het sociaal domein om tot de routekaart te komen, zoals
ook benoemd in het debat van 25 juni jl over het interventieplan. Bij de PPN zal een integrale
afweging gemaakt kunnen worden.
Tenslotte doet de wethouder een drietal toezeggingen. Ten eerste zal de raad de reactie van
het college op het advies van de Participatieraad nagezonden krijgen. Verder zal de
wethouder onderzoeken of het mogelijk is de frequentie van het aanvragen van de
tegemoetkoming, wat nu jaarlijks moet, terug te brengen. Daarover wordt de raad nader
geïnformeerd. Tenslotte zal er een uitvoeringstoets plaatsvinden op de armoederegelingen.
De voorzitter concludeert dat de beslisnota geagendeerd kan worden voor de
besluitvormingsronde van 9 juli aanstaande.
6. Sluiting (22.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 22.27 uur
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