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Locatie
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Henk Jan Meijer

Griffier/secretaris
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Aanwezige leden
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Lennart, Hof, David, Klappe, Ron, Klundert - Schoenmacker,
Annemee van de, Kok, Jolanda, Leest, Margriet, Mulder,
Marcel, Mulder, Reinier, Nabers, Jan, Noorda, Eildert, Oude
Egbrink, Mart, Paauw, Sonja, Pasman, Guido, Paus, Remko
de, Pelman, Patrick, Raap, Jacob, Rikkert, Sylvana, Rots,
Gerdien, Satoor de Rootas, Jeffrey, Spaans, Arjan,
Stoorvogel - Bergman, Ruth, Wijnen, Hans, Willegers, Johran,
Wolthof, Patty

Afwezige leden

Ben Ali Ahlaq, Youcef, Drost, Sandra

1. Mededelingen
De leden Ben Ali en Drost zijn verhinderd.
2. Vaststelling agenda
Met de voorgestelde agenda kan worden ingestemd.
3. Bekrachtiging geheimhouding
Er zijn geen stukken voor bekrachtiging geheimhouding.
4. Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
- Vragen van de PvdA over het versnellen van het adviseren van het Commissariaat voor
de Media.
Wethouder Schuttenbeld merkt op dat het afgeven en beoordelen van een licentie voor
een lokale omroep een bevoegdheid is van het Commissariaat voor de Media. De
gemeente heeft daarin geen rol. De enige taak die de gemeente heeft is het adviseren
over de vraag of het programma bepalend orgaan van de omroep voldoende
representatief voor Zwolle is. Daarover vraagt het Commissariaat nu aan de gemeente
advies en dat advies moet voor 23 januari gegeven worden. De wethouder erkent dat deze
termijn wel erg ruim is en dat het aanbeveling verdient die tijd mogelijk te bekorten. Maar,
aldus de wethouder, het proces moet wel zorgvuldig worden doorlopen. Er moeten diverse
gesprekken plaats gaan vinden en dat kost tijd. Het is derhalve niet mogelijk om de raad al
op 29 oktober een advies voor te leggen. De wethouder gaat er van uit dat dat wel uiterlijk
in december het geval is. Zij merkt tenslotte nog op dat de criteria, waarop beoordeeld
wordt, door het Commissariaat voor de Media zijn vastgesteld.
- Vragen van Swollwacht over het WMO-vervoer.
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Wethouder Sloots antwoordt dat onlangs opnieuw contractering voor het WMO-vervoer
heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn een enkele verbeteringen doorgevoerd. Het college
heeft vertrouwen in de gecontracteerde partner. De tarieven zijn in de praktijk vergelijkbaar
met de OV tarieven. De relatie met de Wezo kan de wethouders niet plaatsen, omdat dit
niet onder het WMO-vervoer valt. Wat de ritduur betreft wordt uitgegaan van maximaal 15
minuten omrijtijd. Wordt dit meer dan volgt overleg. De aanmeldtijd is inderdaad veranderd
van 1 uur naar 2 uur, maar dit is verantwoord. De wethouder is bereid de werking van het
nieuwe vervoer te monitoren en volgend jaar te gaan evalueren.
- Vragen van de VVD over het stoppen van bezorgen van reisdocumenten.
De burgemeester is het met de vragenstellers eens dat dienstverlening naar de burgers
voor de gemeente hoge prioriteit moet hebben. Het stoppen van het thuisbezorgen van
reisdocumenten betekent echter niet dat die dienstverlening achteruitgaat. Er worden
jaarlijks ca 34000 reisdocumenten afgegeven en in slechts ca 0,35% van de gevallen
wordt gevraagd om thuisbezorging. Doordat reisdocumenten geen 5 maar 10 jaar geldig
blijven, wordt dit aantal nog lager. Daarvoor moet je geen systeem in de benen houden,
maar kun je beter maatwerk leveren in die gevallen wanneer dat nodig is. En op die
mogelijkheid wordt ook gewezen per brief of mail. Op die manier zal in ieder geval tot 2020
het contract worden uitgediend. Voor extra aandacht bv in de vorm van een banner in de
hal van het Stadskantoor voelt het college dan ook niet.
- Vragen van de GroenLinks over de ombudsfunctie Sociaal Domein
Wethouder Sloots schetst eerst de procedure zoals die momenteel gebruikelijk is.
Clientondersteuners helpen mensen aan de voorkant met hun hulpvraag. Zijn of blijven er
klachten dan kunnen mensen met de cliëntondersteuner in gesprek gaan met bv de
aanbieder. Blijven er klachten dan kan er een klacht bij de gemeente worden ingediend en
uiteindelijk bij de Overijsselse ombudsman. Wat betreft een Zwolse ombudsfunctie merkt
de wethouder op dat er hierover net een positionpaper is opgesteld en dat de gemeente
daarover in gesprek is met de GGD, waar mogelijk zo’n functie zou kunnen worden
belegd. E.e.a. bevindt zich nog in een verkennende fase. De wethouder verwacht voor het
einde van het jaar meer duidelijkheid te kunnen geven.
- Vragen van de VVD over het verbod voor stints op de openbare weg.
Wethouder Dogger merkt op dat het verbod van de minister nog pas net een paar uur
bekend is en hij eigenlijk nauwelijks tijd heeft gehad zich hierop te beraden. Bovendien is
het toezicht op de kinderopvang geen taak van de gemeente maar een taak van de GGD.
En uiteraard is de kinderopvang zelf verantwoordelijk om het verbod na te leven.
Desalniettemin is de wethouder van plan om direct contact op te nemen met de GGD om
te overleggen hoe nu te handelen. En uiteraard is de wethouder bereid om mee te denken
over de ontstane situatie, maar dat betekent niet dat de gemeente meteen gaat zorgen
voor bv alternatief vervoer. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zal de
wethouder de raad hierover informeren.
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5. Ingekomen stukken
- Ingesproken wordt door de heer Van der Worp n.a.v. de informatienota Vervolg
procedure 5e coffeeshop.
- Agenderingsverzoek van D66 en PvdA over Aanbesteding hulpmiddelen WMO (5a2).
De fracties van D66, PvdA, CDA en SP steunen dit verzoek, de overige fracties niet. Het
verzoek is niet gehonoreerd.
- Agenderingsverzoek van PvdA, D66, CDA en SP over herbestemming Statenzaal (5a5).
De fracties van de VVD, ChristenUnie en Swollwacht wijzen dit verzoek af, de overige
fracties ondersteunen het verzoek. Het verzoek wordt gehonoreerd.
- Agenderingsverzoek van VVD, ChristenUnie, Swollwacht, D66, PvdA, GroenLinks en
CDA over verondieping Bomhofsplas.
Het verzoek wordt gehonoreerd.
- Verder wordt de lijst ingekomen stukken, inclusief de voorgestelde wijze van afdoening,
vastgesteld.
6. Verklaring van geen bedenkingen zonnepark De Weekhorst, Jan van Arkelweg 3
- Motie 6-1 van D66 over right to bid.
De fracties van D66, PvdA en SP stemmen voor de motie, de overige fracties stemmen
tegen. De motie is verworpen.
- Motie 6-2 van D66 en PvdA over vergroten ecologische waarde zonnepark Weekhorst.
De fracties van D66 en PvdA stemmen voor de motie, de overige fracties stemmen tegen.
De motie is verworpen.
- De fractie van het CDA stemt vervolgens tegen het voorstel, de overige fracties stemmen
voor. Het voorstel is aangenomen.
7. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Bomhofsplas en vormvrij m.e.r.beoordelingsbesluit
De fracties van de SP en PvdA stemmen tegen het voorstel, de overige fracties stemmen
voor. Het voorstel is aangenomen.
8. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Sekdoornplas en vormvrij m.e.r.beoordelingsbesluit
De fractie van de PvdA stemt tegen het voorstel, de overige fracties stemmen voor. Het
voorstel is aangenomen.
9. Vaststelling bestemmingsplan Kamperpoort, Kop Hoogstraat, 1e partiële herziening
Met algemene stemmen aangenomen.
10. Aanwijzing maatschappelijk vastgoed
Met algemene stemmen aangenomen.
11. Statutenwijziging Zorgspectrum Het Zand
De fractie van de SP stemt tegen het voorstel, de overige fracties stemmen voor. Het
voorstel is aangenomen.
12. Moties Vreemd aan de orde van de dag
- Motie 12-1 van de PvdA, D66 en SP over het stopzetten experiment bijstand.
De fracties van de PvdA, SP en D66 stemmen voor de motie, de overige fracties stemmen
tegen. De motie is verworpen.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.
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