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1. Mededelingen
Er is een inspreker, de heer M. Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel.
Hij meldt dat rond de verkiezingscampagnes ook Natuur en Milieu een campagne heeft
gehouden om burgers te betrekken bij allerlei natuur en milieu projecten. De gemeente
Zwolle was 1 van de 3 gemeenten van waaruit de meeste reacties zijn binnengekomen.
Daarom overhandigt hij een voucher aan de gemeenteraad, die ingewisseld kan worden
voor maatwerkondersteuning vanuit Natuur en Milieu Overijssel voor een duurzaam of
groen bewonersinitiatief in Zwolle.
2. Vaststelling agenda
Met de voorgestelde agenda wordt ingestemd.
3. Bekrachtiging geheimhouding
De raad bekrachtigt de geheimhouding op bijlage 1 van de beslisnota Oude openstaande
vordering Stichting Sporthallen WRZV. De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4. Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
-Vragen van de ChristenUnie over de Bomhofsplas.
Wethouder Dogger antwoordt dat voor de toekomstige herinrichting van de Bomhofsplas
gewerkt wordt aan een herziening van het bestemmingsplan, inclusief landschapsplan. In
het kader van die herinrichting past de verontdieping van de plas. Momenteel wordt die
verontdieping onderzocht. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit.
Daar zal aan moeten worden voldaan. In het kader van het opstellen van het
bestemmingsplan zal alle benodigde informatie boven tafel komen. De initiatiefnemer,
Dekker Groep, organiseert op 11 september een informatieavond voor de omwonenden.
Korte terugblik
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Mocht dat aan de orde zijn is de wethouder bereid nader onderzoek uit te voeren naar de
gezondheidsrisico’s. De kans dat er risico’s bestaan voor de drinkwatervoorziening wordt
zeer gering geacht, gelet op de afstand. Het is de wethouder niet bekend of er
gelijksoortige plannen bestaan voor de Sekdoornplas. Tenslotte zegt de wethouder toe
desgewenst ook als gemeente zelf met de omwonenden van de Bomhofsplas in gesprek te
willen gaan.
- Vragen van het CDA over de handelsmissie naar China.
Wethouder De Heer antwoordt dat dergelijke handelsmissies vanuit Overijssel worden
georganiseerd door Go for Export, namens de provincie. Deze benaderen eigenstandig
bedrijven en ook Zwolle bekijkt eigenstandig of ze deel wil nemen. Het netto resultaat is
altijd moeilijk aan te geven. Zeker in dit geval omdat de missie pas zeer onlangs heeft
plaatsgevonden. Vanuit de gemeente kan worden nagegaan welke bedrijven er mee zijn
geweest, maar eigenlijk hoort de vraagstellende partij zich hiervoor bij de provincie te
melden.
- Vragen van GroenLinks over het 100 dagen plan duurzame energie.
Wethouder Schuttenbeld meldt dat het 100 dagen plan in concept klaar is en morgen in
een eerste versie in het college aan de orde komt. De verwachting is dat het stuk na 4
oktober naar de raad kan. Het is een plan op hoofdlijnen, waarna uitwerking in projecten
plaatsvindt. Over de hoofdlijnen zijn diverse stakeholders geconsulteerd.
- Vragen van het CDA over de subsidieregeling voor sportclubs.
Wethouder De Heer merkt op dat het niet een echt nieuwe regeling is, maar een
aangepaste subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen voor sportparken. De
verenigingen zijn hierover geïnformeerd en kunnen zich voor nadere informatie en
ondersteuning wenden tot SportServiceZwolle.
- Vragen van de VVD over boete op zonnepanelen.
Wethouder Sloots merkt op dat de Wet WOZ en de bijbehorende uitvoeringsregels het
kader vormen. Stel er zijn twee volstrekt identieke woningen, alleen 1 met zonnepanelen,
dan mag je de waardevermeerdering door zonnepanelen niet ontkennen en kan dat leiden
tot een geringe verhoging van de WOZ waarde. Dat kan leiden tot ergernis en je kunt je af
vragen of deze gang van zaken terecht is. Vanuit de gemeente is hier echter niet veel aan
te doen. We hebben ons bij de uitvoering te houden aan de wettelijke regels. Verandering
hiervan zal vanuit Den Haag moeten komen en de wethouder doet de vraagstellende partij
dan ook de suggestie haar Haagse kanalen te gebruiken.
- Vragen van D66 over de aangekondigde politieactie komend weekend in relatie tot de
veiligheid rond enkele evenementen.
Burgemeester Meijer is eind vorige week op de hoogte gesteld van de mogelijke politie
actie. Komend weekend vindt het evenement Vliegende Vrienden van Amstel Live plaats,
evenals de wedstrijd PEC-Vitesse. Daarnaast is er ook nog het normale horecaweekend.
Naast overleg in de driehoek, gaat de burgemeester na hoe groot de actiebereidheid is en
is hij in gesprek met de organisatoren over hun inzet van extra personeel. De
organisatoren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein, de politie voor de
veiligheid er buiten. De politie heeft aangegeven in ieder geval wel in actie te zullen komen
bij zgn. prioriteit 1 gevallen. Overleg wordt voortgezet deze week, waarbij de burgemeester
er vooralsnog van uit gaat dat alle evenementen gewoon plaats kunnen vinden.
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5. Ingekomen stukken
- Agenderingsverzoek van de VVD, D66 en ChristenUnie m.b.t. de informatienota
Uitvoering Starters en Startups.
Met dit verzoek wordt ingestemd. De agendacommissie zal bekijken hoe deze agendering
en in welke breedte zal plaatsvinden.
- Agenderingsverzoek van D66, ChristenUnie, Swollwacht, GroenLinks, VVD, PvdA en
CDA m.b.t. de informatienota over hoogbegaafdheid voor een informatieronde.
Met dit verzoek wordt ingestemd.
- Agenderingsverzoek van de PvdA, D66, SP en CDA m.b.t. de informatienota over de
beëindiging van het experiment participatiewet, voor een debatronde.
Ook dit verzoek wordt gehonoreerd.
- N.a.v. de informatienota Beantwoording motie art. 1 Grondwet is een motie ingediend
door de PvdA, D66 en CDA om de voorgestelde dekking te wijzigen.
De burgemeester geeft aan dat het om een bedrag gaat van ca. 2500 euro en zegt toe dat
het college gaat kijken naar een andere dekking dan uit de cultuurmiddelen. Naar
aanleiding van deze toezegging wordt de motie (16-2) ingetrokken.
- Bij een aantal ingekomen stukken worden nog enkele vragen gesteld:
Hoe en wanneer wordt de raad nog betrokken bij het opstellen van het cultuurprofiel?
Komt er een stilzwijgende verlenging van de pilot stroomstootwapen politie?
Hoe wordt daadwerkelijk de overlast bij de voorziening van het Leger des Heils aan de
Burgemeester van Walsumlaan tegengegaan?
- Voor het overige wordt de lijst ingekomen stukken, inclusief de voorgestelde wijze van
afdoening, vastgesteld.
6. Benoeming burgerlid fractie CDA
Met algemene stemmen aangenomen.
7. Verlenen ontslag burgerlid fractie ChristenUnie
Met algemene stemmen aangenomen.
8. Benoeming en verordening Rekenkamercommissie
Met algemene stemmen aangenomen.
9. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
De fractie van de SP stemt tegen dit voorstel, de overige fracties stemmen voor. Het
voorstel is aangenomen.
10. Oude openstaande vordering Stichting Sporthallen WRZV (SSW)
Met algemene stemmen aangenomen.
11. Actieplan geluid 2018-2023
Ingesproken wordt door de heer Van Montfort, namens de buurtgenoten Herenpark.
Naar aanleiding hiervan zegt wethouder Dogger toe in gesprek te zullen gaan met de
inspreker.
Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.
12. Vaststelling bestemmingsplan Veerallee
Met algemene stemmen aangenomen.
13. Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland
Met algemene stemmen aangenomen.
14. Wijziging subsidieverordening beschermd wonen en maatschappelijke opvang a.g.v.
opzegging regionale samenwerking gemeente Hattem
Met algemene stemmen aangenomen.
15. Wet verplichte GGZ
Met algemene stemmen aangenomen.
Korte terugblik
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16. Moties Vreemd aan de orde van de dag
- Motie 16-1 van Swollwacht, VVD, CDA en D66 over Een busse van Schutte en lopen dat
dutte.
Met algemene stemmen aangenomen.
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
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