Besluitenlijst B&W 12 februari 2019
Structureel inbedden functie schuldhulpcoach binnen sociaal domein
Besluit: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het project schuldhulpcoach.
2. De pilot met 2 fte wordt verlengd met 1 jaar.
3. Mogelijkheid structurele inbedding integraal afwegen bij de perspectiefnota.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten tot het structureel inzetten van
de schuldhulpcoach ter bestrijding van armoede. Met de inzet van de schuldhulpcoach
beoogd het college dat inwoners van met - dreigende - problematische schulden in een
zo vroeg mogelijk stadium geholpen en blijvend financieel zelfredzaam worden.
Perspectiefnota - procesmemo
Besluit: De planning van de perspectiefnota vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de planning van de perspectiefnota
vast.
Raadsvragen over snelheidbeperkende maatregelen Setheweg
Besluit: Vragensteller te antwoorden conform het format.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
VVD in de Raad over snelheidbeperkende maatregelen Setheweg.
Raadsvragen over snelheidbeperkende maatregelen Setheweg
Besluit: Vragensteller te antwoorden conform het format.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
ChristenUnie in de Raad over snelheidbeperkende maatregelen Setheweg.
Instemming met koers & agenda Regio Zwolle
Besluit: 1. In te stemmen met de nieuwe agenda en koers van de Regio Zwolle en dit de
voorzitter van de regio mee te delen;
2. De Raad op de hoogte stellen van dit besluit, de betekenis ervan en de verhouding tot
de rol en bevoegdheden van de Raad.
- Samenvatting: Regio Zwolle heeft ingezet op een nieuwe agenda en nieuwe koers,
waarmee meer ambitie en meer resultaten beoogd worden. Burgemeester & wethouders
stemmen in met de hoofdlijnen van deze agenda en koers.
Human Capital Agenda Regio Zwolle
Besluit: De Raad in kennis stellen van de stand van zaken van de Regiodeal en Human
Capital Agenda Regio Zwolle.
- Samenvatting: Regio Zwolle werkt aan het vraagstuk Human Capital: het tekort aan
geschikte arbeidskrachten in verschillende sectoren, waardoor economische groei geremd
wordt. Partners hebben de handen ineen geslagen om dit vraagstuk aan te pakken.
Ondernemers, onderwijs, gemeenten, provincies en UWV dragen bij. Doel is de
beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van ons arbeidspotentieel te vergroten.
Gemeenten en provincies hebben geld beschikbaar gesteld om deze doelen te realiseren.
Een propositie bij het Rijk is gedaan voor een regiodeal. De tweede tranche is
opengesteld voor samenwerkende partijen in regio's. De propositie van Regio Zwolle is in
deze tranche niet gehonoreerd. Wel is aangegeven dat deze propositie voldoende
aanknopingspunten biedt om opnieuw in te kunnen dienen voor de derde en laatste
tranche.
De partijen in de regio, verenigd in de Tafel van de Regio Zwolle, hebben aangegeven dat
zij hoe dan ook doorgaan met de Human Capital Agenda, ongeacht of het Rijk de
regiodeal in de derde tranche toekent. Partijen achten het vraagstuk zodanig belangrijk
dat zij de investering in ieder geval willen doen.

