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Locatie
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A.B.M. ten Have

Aanwezige leden
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- Rook, Jolien, Geerling, Brammert, Hartman, 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, Slijkhuis, Jan, Sluijer, Bert, Spaans, Arjan,
Stoorvogel - Bergman, Ruth, Wijnen, Hans, Willegers, Johran,
Wolthof, Patty

Afwezige leden

Boer, Jan Wietse de, Finies, Norman

1. Mededelingen
- de leden De Boer en Finies zijn verhinderd.
2. Vaststelling agenda
Met de voorliggende agenda wordt ingestemd.
3. Bekrachtiging geheimhouding
De raad bekrachtigt de geheimhouding op bijlage 2 van de informatienota Stand van zaken
locatie Dijklanden en op bijlage 1 en 2 van de informatienota Financiële rapportage PEC
Zwolle.
4. Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
-Vragen van D66 over het verplicht stellen van herbruikbare plastic bekers tijdens
evenementen.
Wethouder Schuttenbeld antwoordt dat zij graag zoveel als mogelijk het gebruik van nietrecyclebaar plastic wil tegengaan. Zij is hierover in gesprek met diverse
festivalorganisaties en bij enkele festivals is er ook al geen sprake meer van nietrecyclebaar plastic. E.e.a. verplicht stellen is nog niet aan de orde omdat zij nog in gesprek
is met festivalorganisaties en zij hen de tijd wil geven dit te regelen. Wel wil de gemeente
overgaan tot een verplichting, op basis van het aanpassen van de APV, maar de
wethouder verwacht dit over ca. twee jaar het geval zal zijn. Ook over andere maatregelen
is zij met de organisatoren in gesprek. Zo is er al in een aantal gevallen sprake van
openbare waterpunten en vaste stroompunten. Zo verwacht de wethouder dat er vanaf
2020 in de binnenstad geen dieselaggregaten meer nodig zullen zijn bij evenementen.
Behalve naar Amsterdam zal de wethouder ook naar voorbeelden uit andere gemeenten
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kijken bij het verder verduurzamen van evenementen. Daarbij kijkt zij ook naar de
grondstoffen, die gebruikt worden.
-Vragen van de SP over het WMO-vervoer bij De Havezate.
Wethouder Sloots antwoordt dat er n.a.v. vragen van Swollwacht over het WMO-vervoer in
2018 al gesprekken zijn gevoerd en afspraken zijn gemaakt met de vervoerder.
Het college is op de hoogte van de klachten.
De Havezate kent echter vier ingangen. Ingang 3 is de hoofdingang, maar voor de
vervoerder lastig te ontsluiten. Daarom is gekozen voor ingang 2, die van binnenuit voor
iedereen bereikbaar is. De wethouder erkent dat dit niet voor iedereen de meest ideale
ingang is als er gewacht moet worden op vervoer. Over de ingediende klacht is de
gemeente in gesprek met de indiener en met de vervoerder. De uitkomst zal met de raad
worden gedeeld.
-Vragen van de PvdA over de verondieping van de Bomhofsplas.
Wethouder Anker geeft aan dat er geen sprake is van het in 1 procedure regelen van
zowel het zonnepark als de verondieping. De aanleg van het zonnepark op de plas is nu
aan de orde, voor het verondiepen volgt eerst een nader onderzoek. Of er een MERprocedure verplicht is, dat is strak geregeld in een wettelijk kader. Dat is hier niet van
toepassing. Wat wel van toepassing is, is het Besluit bodemkwaliteit. Dat is dan ook de
basis van dit onderzoek en het onderzoek naar de stapelingseffecten.
Voor de verondieping is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk en in het kader
daarvan is de inspraak geregeld. Daarnaast is er nu ook al een klankbordgroep ingesteld.
Het is niet aan het college om de raad een opzet van het onderzoek te doen toekomen.
Het onderzoek moet namelijk worden gedaan door de initiatiefnemer. De gemeente moet
beoordelen of het onderzoek juist is uitgevoerd. De resultaten daarvan krijgt de raad met
het bestemmingsplan voorgelegd.
5. Ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken, inclusief de voorgestelde wijze van afdoening, wordt
vastgesteld.
6. Accountantscontrole jaarrekening 2018
Met algemene stemmen aangenomen.
7. Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2019
Met algemene stemmen aangenomen.
8. Gebiedsvisie Zwartewaterzone
De fracties van de SP en de PvdA stemmen tegen het voorstel, de overige fracties
stemmen voor. Het voorstel is aangenomen.
9. Visie en Programmaplan Topinnovatiecentra
Met algemene stemmen aangenomen.
10. Duidelijke reclameregels
Met algemene stemmen aangenomen.
11. Tarieven sportaccommodaties 2019
-Amendement 11-1 van de SP over Speel geen BTW spelletje met sportverenigingen.
Voor het amendement stemt de fractie van de SP, de overige fracties stemmen tegen.
Het amendement is verworpen.
-De fractie van de SP stemt vervolgens tegen het voorstel, de overige fracties voor.
Het voorstel is aangenomen.
12. Moties Vreemd aan de orde van de dag
-Motie 12-1 van de VVD, Swollwacht, GroenLinks en de ChristenUnie over Als elke
seconde telt...
Met algemene stemmen aangenomen.
Korte terugblik

Pagina 2 van 3

-Motie 12-2 van GroenLinks, VVD en Swollwacht over Natuurlijke oevers meekoppelkans
voor dierenwelzijn.
Deze motie wordt ingetrokken.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.
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