
 

 

Veranderingsbrief 2 maart 2015  

Vrijheid in verbondenheid 

D66 is een partij die de vrijheid van het individu in de kern van haar beginselen heeft. 
Wij vertrouwen op de kracht van mensen zelf. Je staat daarbij nooit los van je 
omgeving, van de mensen om je heen, van de mensen in Zwolle en de hele wereld. 
Dit college heeft een brief aan de gemeenteraad voorgelegd die hierover gaat. Een 
brief die uitgaat van de kracht van al die individuen in onze stad. Mét elkaar. Een 
visie die D66, ook zonder de benodigde 11 miljoen structurele bezuinigingen heeft. 
Wat dat betreft is het jammer dat het gekoppeld wordt aan bezuinigingen, eigenlijk 
zou je deze nieuwe koers moeten gaan varen in tijden van voorspoed. 

Wij zien dat dit college vanuit visie richting geeft. Niet vanuit de makkelijke methode: 
de methode kaasschaaf, maar geredeneerd vanuit principes. De kracht komt uit de 
stad, vanuit de ambities zoals in het coalitieakkoord omschreven: sociaal, levendig, 
ondernemend en toekomstbestendig, en gericht op samenwerking en solide 
financieel beleid. 

Hier hoort een andere inrichting bij. Van de overheid, van de democratie. Mensen 
willen, en nemen meer eigen verantwoordelijkheid. De overheid is er voor wie dat 
niet kan, als een vangnet. Mensen kunnen veel dingen zelf, en ze kunnen het vaak 
ook beter organiseren dan de overheid. Dit kan echter niet door simpelweg taken 
‘over de schutting te gooien’. Het succes van de participatiesamenleving hangt niet af 
van de hoeveelheid taken die mensen van de overheid overnemen, maar van de 
manier waarop ze dit doen: persoonlijk, op basis van dialoog, vertrouwen en 
wederkerigheid. 

Vanuit dit perspectief beoordeeld D66 de veranderbrief en dan komen wij tot de 
conclusie dat we de zoekrichtingen goed vinden. Wij zien dat dit college op basis 
vanuit dialoog, vertrouwen en wederkerigheid werkt en zo ook naar de rol van de 
gemeente kijkt. Naast het vertrouwen zijn er ook zorgen.  

Cultuur 

Het is niemand ontgaan. De zoekrichting voor de nieuwe wijkbibliotheken leiden tot 
veel dialoog en soms ook tot monoloog. Laat ik duidelijk zijn: wat ons betreft blijft de 
bibliotheekfunctie in de wijken overeind! D66 is een partij die onderwijs ziet als de 
basis voor mensen om hun kansen te vergroten, als de basis voor die ambitie voor 
een ondernemende toekomstbestendige stad. Lezen, boeken en media en de 
toegankelijkheid daarvan zijn ontzettend belangrijk daarin. Ook vinden wij dat, wil je 
een fijne stad houden en versterken, dat de voorzieningen dichtbij moeten zijn. In de 
wijken dus. Zowel Stadshagen, AA landen als Zwolle Zuid zijn grote wijken die 
voorzieningen nodig hebben. Onze fractie vindt het net als iedereen heel erg 



belangrijk dat boeken, ontmoeting, een divers aanbod, of heel simpel, dat de 
leestafel blijft. Tegelijkertijd zien wij ook dat de bibliotheek verandert en dat er andere 
plekken zijn waar mensen bij elkaar komen zoals wijkcentra en scholen. Wij willen 
een toekomstbestendige bibliotheek en staan op het standpunt dat je ook zonder de 
bezuinigingsopgave zou moeten kijken of daar gebouwen vol boeken voor nodig zijn, 
of dat het anders georganiseerd zou kunnen worden. Omdat wij de bibliotheekfunctie 
in de wijk willen houden dient onze fractie een motie in om het college de 
randvoorwaarden van deze zoekrichting mee te geven. 

Wij zijn blij dat dit college haar ambitie, die van een levendige aantrekkelijke stad 
overeind weet te houden. Op cultuur zien we dat het culturele klimaat in stand blijft 
en versterkt wordt. Het Stedelijk Museum blijft wat D66 betreft open en gaat samen 
met partners zoals de Grote Kerk en het HCO kijken hoe Cultuurhistorisch Zwolle 
sterker op de kaart gezet wordt.  

Sociaal Domein 

Zeven miljoen bezuinigen op het sociaal domein. Dat is veel, maar -hoewel het 
voorstel nog weinig concreet is- denken wij dat hier mogelijkheden zijn. Net zoals het 
college voorstelt, door goed te kijken naar wat er nodig is naast het sociale wijkteam, 
door ontdubbelen, anders organiseren, nieuw voor oud. Vijf organisaties, vijf 
managementlagen, vijf directeuren, dat kan anders. Wij hebben veel vertrouwen in 
de professionaliteit van de mensen in het sociaal wijkteam en vinden dat zij degene 
zijn die samen met de mensen in de stad bepalen welke hulp ingezet wordt. Zij 
zetten de tweede schil hulp in en hebben daar het budget voor wat D66 betreft. 
Hoewel zij kostenbewust moeten zijn, mag het geld echter nooit leidend zijn in het 
handelen van de mensen van het sociaal wijkteam. Het gericht en tijdig hulp bieden, 
ook staat voorop. 

We, de gemeente, willen zo veel mogelijk voorkomen dat er zwaardere zorg nodig is, 
door in te zetten op preventie. Zwaardere zorg wordt echter in veel gevallen betaald 
door zorgverzekeraars. Als we het puur vanuit de financiën bekijken besparen wij dus 
voor hen. Is het niet logisch dat zij dus ook meebetalen aan preventie? Is het college 
daarover met hen in gesprek? En wat wordt er vanuit de rijksoverheid aan gedaan? 
D66 vindt dat de baten van de inzet ook bij degene die de inzet betaalt terecht 
moeten komen. Bij de gemeente dus.  

Voor jeugdzorg geldt overigens precies hetzelfde. Dat scholen hier een groteren rol 
in gaan spelen vinden wij een zeer goede ontwikkeling. Het signaleren van 
kindermishandeling bijvoorbeeld begint vaak daar en er is naar onze mening te 
weinig aandacht voor. Kindermishandeling hangt vaak samen met andere problemen 
zoals armoede en zelfredzaamheid, signalering levert dus veel op. We weten 
allemaal dat taken die buiten het geijkte curriculum van scholen vallen niet altijd 
prioriteit krijgen. En we zien dan ook graag dat er vanuit het ministerie de urgentie 
wordt aangegeven. 

Tot slot, het is een veranderbrief en geen bezuinigingsbrief. Daarom verbaast het 
onze fractie dat duurzaamheid niet benoemd wordt als zoekrichting. Niet om te 
bezuinigen, maar om kosten te besparen of geld mee te verdienen. Zoals in het 
geval van LED verlichting, door tijdelijk gebruik gronden of door zonnepanelen. We 



zouden graag zien dat de potentie hiervan voor onze gemeente in kaart gebracht 
wordt en dat het college dit meeneemt als zoekrichting. 

 


