Besluitenlijst B&W 14 februari 2017
Raadsvragen beschutte werkplekken
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van raadsvragen van het CDA over de
beschutte werkplekken.
- Samenvatting: Vragen van de CDA fractie over de beschutte werkplekken zijn
beantwoord.
Raadsvragen rentetarieven kredietbank
Besluit: In te stemmen met beantwoording van raadsvragen over de rentetarieven van
de GKB.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de VVD fractie
over de rentetarieven van de kredietbank (GKB).
Motie Regio Zwolle
Besluit: In te stemmen met een memo aan de raad inzake de motie vreemd aan de orde
van de dag over de Regio Zwolle.
- Samenvatting: De gemeenteraad heeft 1 december 2016 een motie vreemd aan de
orde van de dag over de Regio Zwolle aangenomen. De motie roept burgemeester &
wethouders op:
• de Regio Zwolle te profileren als duurzame topregio met een schone economie;
• (verdere) versteviging van dit profiel structureel een plek te geven op de diverse
relevante agenda's binnen de Regio Zwolle;
• de gemeenteraad vóór 1 maart 2017 te informeren over de gedane inspanningen om
invulling te geven aan bovenstaande oproepen.
Burgemeester & wethouders informeren de raad over inspanningen om gehoor te geven
aan deze motie.
Raadsmemo voortgang woonvisie
Besluit: De raad met een memo te informeren over de voortgang van de woonvisie c.a..
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over de
voortgang van de woonvisie.
Subsidie 2017 Welzijn MensenWerk
Besluit: 1. Aan Stichting Welzijn MensenWerk voor 2017 een beleidsgestuurde contract
financieringssubsidie te verlenen van € 1.573.393.
2. Met Welzijn MensenWerk aanvullende afspraken te maken over reservevorming.
- Samenvatting: Het werkplan 2017 - 2018 van Welzijn MensenWerk is het tweede
werkplan in de nieuwe relatie tussen gemeente en en de stichting. De werkwijze maakt
het mogelijk de versterking van het voorliggend veld verder vorm te geven. Het werkplan
geeft aan welke resultaten geboekt kunnen worden tegen welke kosten. Dit stelt
burgemeester & wethouders in staat te beoordelen dat de door de gemeente gewenste
resultaten haalbaar zijn. Nu is besloten voor 2017 subsidie te verlenen, waarmee Welzijn
MensenWerk uitvoering kan geven aan het werkplan.

