
 

Begroting 2016  

 

Wij willen een duurzame speelse stad, waar mensen verrast worden en 

initiatief nemen. nemen. 

Anderhalf jaar geleden startte dit college met veel ambitie voor deze stad. De inzet van D66 

was: meer ruimte om te ondernemen, blijven investeren in kunst en cultuur, meer groen en 

duurzaamheid, meer ruimte voor initiatief uit de samenleving. En dat alles met het oog op 

de toekomst, geloof in de kracht en creativiteit van mensen zelf en een sluitend 

huishoudboekje. 

In de PvdA, de ChristenUnie en de VVD vonden wij sterke partners die deze ambities met ons 

delen. En we constateren nu in deze begroting: de Zwolse financiën zijn goed op orde. 

Ondanks constante kortingen en financiële onzekerheid vanuit het Rijk voert het college zijn 

plannen uit en wordt aandacht en zorg voor mensen die dat nodig hebben gegarandeerd. 

Zwolle heeft een sterke binnenstad, we zien steeds meer creatieve ondernemers komen. Er 

liggen ambitieuze plannen om mensen aan het werk of aan een woning te helpen. En 

ondanks alle tegenslag wordt een leeg gebouw getransformeerd tot bibliotheek van de 

toekomst, krijgen alle kinderen in Zwolle kunst en cultuureducatie en komt er een unieke 

kunstroute van station naar binnenstad. Kortom, we hebben ruimte om te investeren en te 

transformeren. Dat laatste is een grote uitdaging voor volgend jaar: de kwaliteit van het 

leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben verbeteren en tegelijk kosten te 

verlagen. 

Waar het met Zwolle de goede kant op gaat, geldt dat helaas niet voor andere delen in de 

wereld. Het is goed dat onze stad oog heeft voor het menselijk drama dat zich in Syrië 

afspeelt en dat we vluchtelingen hier een nieuw thuis bieden, een nieuwe kans op een veilig 

leven. Hartverwarmend zijn ook al die mensen die zich als vrijwilliger inzetten.   



Wij willen meer dan alleen een dak bieden: integratie is vanaf de eerste dag ons doel. Wij 

vinden het belangrijk dat het college er met de Zwolse schoolbesturen en het COA voor zorgt 

dat kinderen onderwijs krijgen en volwassenen de taal leren in de noodopvang. Zo dragen 

we bij aan toekomstperspectief voor deze mensen, voor het land waar zij vandaan komen en 

voor Nederland.  

Ook vinden wij het belangrijk dat Zwolle zich speciaal inzet voor mensen die zich op hun 

beurt inzetten voor mensenrechten in hun eigen land. Mensen die nu kort een veilige plek 

nodig hebben omdat zij in hun eigen land gevaar lopen. Mensen die geen asiel aanvragen 

omdat zij door willen gaan met hun strijd voor mensenrechten in hun eigen land. Wij kunnen 

hen helpen door een korte verblijfsperiode in een veilige omgeving te bieden door ons aan 

te sluiten als Shelter City. Dit draagt bij aan het imago van Zwolle als stad met een 

internationale visie op vrede en mensenrechten en als stad die mensen helpt. We hebben 

hiervoor een motie gemaakt.  

Veranderingen in zorg en ondersteuning en participatie 

De grote uitdaging waar onze stad de komende tijd voor staat is de transitie in het sociaal 

domein. Zoals bekend, is de werkdruk in de wijkteams hoog. Er wordt in de begroting 

voorgesteld het extra budget van 2015 de komende jaren in stand te houden.(Circa 8,5 ton 

meerjarig incidenteel.) Hier zijn wij het mee eens, de wijkteams staan dichtbij de mensen en 

voorkomen in veel gevallen dat zwaardere zorg nodig is. Zij zijn gericht op verbinding met 

huisarts, wijkverpleegkundige en onderwijs om de kwaliteit van leven van diegene die hulp 

en ondersteuning nodig heeft te verbeteren. Vanuit de medewerkers in wijkteams komen 

signalen dat zij erg druk zijn met administratie en regelwerk. Ook kunnen mensen die zorg of 

ondersteuning nodig hebben de wijkteams nog niet altijd goed bereiken. Hier zijn structurele 

oplossingen nodig.  We hebben hiervoor een motie gemaakt waarin we het college een 

denkrichting meegeven voor een oplossing. We vragen om te onderzoeken of directe 

secretariële en telefonische ondersteuning voor de wijkteams de werkdruk vermindert, de 

bereikbaarheid vergroot, en bijdraagt aan het sneller reageren op vragen van inwoners.  

Ondernemende levendige stad 



Bij de perspectiefnota hebben wij gevraagd om het ondernemersklimaat -met name voor 

starters- te versterken door bijvoorbeeld OZB compensatie. Ondernemers zorgen voor 

banen en wij vinden het belangrijk dat het college hier actief op inzet.  De wethouder gaf aan 

dat de MKB accountmanager werkt aan een pakket van maatregelen. Wij willen graag weten 

wanneer dit pakket klaar is en kan de wethouder nu al zeggen of in dit pakket ook de 

mogelijkheid om precariobelasting af te schaffen is meegenomen? Ook hebben we gevraagd 

om hier specifiek de creatieve en culturele ondernemers in mee te nemen. Deze zijn 

belangrijk voor de levendigheid van onze stad en de beleving van de binnenstad. We zijn 

verheugd dat het Broerenkwartier zich vult met deze ondernemers: zoals Ruimtetuig, 

Pistache en Project 5. Het baart ons echter zorgen dat zij bijna allemaal aangeven de hoge 

huren niet langdurig te kunnen betalen. Terwijl de levendigheid die deze ondernemers 

meebrengen juist precies is wat de nieuwe binnenstad behelst: beleving! Wij vragen de 

wethouder om te reageren op de vraag welke ruimte wij als overheid kunnen geven om de 

lastendruk op deze ondernemers te verminderen? 

Sloop 

Veelgehoord is ook de roep om de stad in het Broerenkwartier te herstellen. Bot gezegd, 

sloop van gebouw waar Xenos in zit, passage en V&D complex. Dit is iets wat je niet 1,2,3 

regelt, maar het creëert wel ruimte! De fractie ziet perspectief, zeker als het in fases gebeurt 

vanuit lange termijn perspectief op de binnenstad. De visie binnenstad komt er aan, wij 

vragen u het vast een beetje te laten borrelen in uw hoofd. Het zal de ruimtelijke kwaliteit 

van de stad goed doen en biedt kansen voor de nodige mix aan functies. Ook vanuit 

economisch perspectief is dit interessant. Wij beseffen dat het een investering vraagt.  Onze 

binnenstad behoort volgens het Planbureau Leefomgeving  tot de tien meest bruisende 

binnensteden in een sterke regio, daar zijn we trots op en dat versterken we graag. 

Meer bezoekers naar de binnenstad, niet alleen de omliggende dorpen en regio, maar ook 

toeristen. Dit is goed voor de winkeliers, maar ook voor de mensen die dankzij toeristen aan 

het werk zijn. Wij vinden dat de promotie van Zwolle veel internationaler en eigentijdser kan. 

Zorg bijvoorbeeld voor een gaaf platform en laat onze genieters, studenten, scholieren, 

creatieven en andere trendsetters hun gave Zwolse beleving delen. Zoals in de begroting 

staat “praten met Marketing Oost” is niet genoeg! Uniek ontwerp in de openbare ruimte, 

routering en informatieplekken horen daar ook bij.  Of het zichtbaarder en beleefbaar 



maken van Zwolle fietsstad door innovatieve manieren van fietsgebruik en fiets-parkeren in 

de publieke ruimte te maken. Dit draagt bij aan het Zwolse creatieve klimaat en het straalt 

duurzaam ondernemerschap uit. Dat maakt de stijging van parkeertarieven die we nu na drie 

jaar gelijkblijvende tarieven te hebben gehad er wat minder zuur op: in een gave stad waar 

veel leuke dingen te doen en te zien zijn laat je je niet tegenhouden door parkeergeld. 

Hoewel, als je op je hippe fiets komt, heb je de auto natuurlijk niet nodig. 

Milligerplas en Stadshoeve 

Bezoekers van de binnenstad willen leuke dingen doen, maar dat willen we in de rest van 

Zwolle ook. Het college begroot een fors bedrag voor de Wijthmenerplas. We hebben echter 

ook andere mooie recreatieplassen waaronder de Milligerplas. Deze plas is een plek voor 

ontmoeting en beleving voor Stadshagen. Enkel onderhoud doet de mogelijkheden van de 

plas te kort. We denken hier ook aan de duikverenigingen die graag actief gebruik willen 

maken van de plas. Wij vragen het college de Milligerplas vragen niet uit het oog te verliezen 

en ook hier te investeren als dat nodig is.  

De Stadshoeve is een ander voorbeeld van beleving en een voorbeeld van een initiatief. Een 

initiatief dat D66 zeer waardeert. Wij vinden dat de wijkboerderij er moet komen. Buiten 

spelen, stadsnatuur, het verzorgen van dieren, samenwerken. Het past bij Zwolle. Dit 

initiatief heeft meer dan 450 duizend euro van de gemeente gekregen en moet zelf de rest, 

meer dan een ton, zien te realiseren. Hiervoor lopen allerlei acties om crowdfunding 

succesvol te maken. Helaas schiet het nog niet zo op. Zou het college hier over mee willen 

denken en de mogelijkheden vanuit de gemeente willen delen?   

(Passend) onderwijs 

Dit college geeft elk kind een goede start door te investeren in onderwijs en onderwijs zien 

wij integraal terug in de begroting. Met de reorganisatie van het speciaal onderwijs, is het 

extra belangrijk dat alle kinderen een passende plek krijgen en naar school gaan. Dit is 

primair de verantwoordelijkheid van het Rijk, maar lokaal voelen wij die ook. Het is een 

spannend traject waar een mooie gedachte achter zit, maar wat in de praktijk zorgvuldig en 

niet overhaast moet gebeuren. We houden in deze raad dan ook scherp in beeld hoe de 

ontwikkelingen bij de Ambelt vorm krijgen. En wij vragen het college om de weg die zij is 



ingeslagen, een weg van nauwe samenwerking met zorg en gedeelde verantwoordelijkheid 

voort te zetten. Wij willen graag blijvend geïnformeerd worden over het aantal kinderen dat 

thuiszit. 

Zwemmen en bezuinigingen op sport 

Een zorgelijke trend is ook het aantal kinderen dat geen zwemdiploma heeft. Wij vinden dat 

het de verantwoordelijkheid van ouders is om hun kinderen te leren zwemmen, maar zeker 

in het waterrijke Zwolle hebben we ook de plicht om mensen hierover goed te informeren 

en het mogelijk te maken. We hebben een motie gemaakt waarin we het college vragen de 

oorzaak van de stijging van het percentage kinderen dat niet kan zwemmen te onderzoeken 

en een voorstel te doen om met gepaste maatregelen deze trend te keren. 

We hebben te maken met forse bezuinigingen op sport. De wethouder Sport is duidelijk naar 

verenigingen en staat goed in verbinding met hen. Onze complimenten daarvoor. Het is een 

lastige boodschap: een forse stijging van de tarieven voor de verenigingen in de vorm van 

huurverhoging. Dat doet pijn. Sport heeft een grote maatschappelijke waarde en moet voor 

iedereen toegankelijk zijn. Clubs hebben behoefte aan duidelijkheid. We vragen het college 

om de effecten van deze verhoging goed te monitoren en de raad daarover te informeren. 

Als we zien dat sport onbetaalbaar wordt, dat er veel minder mensen en vooral minder 

kinderen gaan sporten, ondanks de beschikbaarheid van het Jeugdsportfonds, dan moeten 

we kijken hoe we dat oplossen.  

Armoede onder kinderen 

In Nederland groeien te veel kinderen in armoede op. Veel armoede lijkt niet in beeld te zijn, 

want het gaat niet alleen om bijstandsmoeders. Kinderombudsman: "Het gaat ook om 

gezinnen van zzp'ers die niet meer overeind kunnen blijven en gezinnen waarvan het huis 

onder water staat. Na scheiding blijven de ouders dan achter met hoge schulden, dat gaat 

ten koste van het gezinsbudget." Wij zouden graag weten of armoede bij kinderen in beeld is 

en of het college dit in kaart wil brengen om te kijken of en welke maatregelen we moeten 

nemen. 

 



Bouwen en wonen 

Steeds meer mensen zoeken een woning in onze stad. Begrijpelijk, want Zwolle heeft veel te 

bieden. Wachtlijsten zijn helaas een probleem. Zwolle heeft dan ook een goede mix nodig 

van verschillende soorten woningen. Wij zien dat het college hier fors op inzet. We bouwen 

en bouwen om en dat gaat snel en met oog voor evenwicht en kwaliteit van onze stad. 

Waardering daarvoor. Ook waardering voor het werken aan ruimte voor particulier 

opdrachtgeverschap: hoewel dit wat ons betreft meer nog als aanjager mag gebeuren. De 

architectuurambitie die we begin 2016 krijgen speelt hier wat ons betreft zeker een rol.  

Een andere uitdaging is het verduurzamen en vergroenen van met name de sociale 

huurwoningen. Met de verduurzaming van huurwoningen gaat het goed. We behoren tot de 

koplopers in NL als het gaat om het zonnepanelen. Deze projecten vragen het nodige van 

corporaties, maar er worden goede stappen gemaakt. Met de vergroening gaat het nog 

minder voortvarend. Met name bij sociale huurwoningen mag vergroening hoger op de 

agenda komen, zeker in het kader van de klimaat actieve stad en het water.  

Tot slot, als laatste onderwerp. Een mooie stad is ook een veilige stad. In de begroting lezen 

we  dat het college werkt aan de verkeersveiligheid rondom de Zeven Alleetjes. Dat is nodig 

en heeft onze instemming. Wij horen en ervaren echter vaak dat de hele Burgemeester Van 

Roijensingel van Dominicanenklooster tot Emmadek niet veilig is. Smalle fietspaden, hoge 

snelheden. Er fietsen veel kinderen, voetgangers steken onverwacht over en het zicht is niet 

optimaal. Wij vragen daarom expliciet om naar het hele gebied te kijken. Hoe kan de 

veiligheid van deze singel verbeteren?  

2016 is een belangrijk jaar voor de toekomst van onze stad. De komende jaren staat Zwolle 

voor behoorlijke uitdagingen. Daarover zullen we in deze Raad met elkaar in debat gaan. 

Voor D66 is het belangrijk dat alle mensen in Zwolle kunnen meepraten en invloed hebben. 

Meepraten niet omdat het moet, niet als verplichte processtap voor in het raadsstuk, maar 

meepraten om echt creativiteit en ideeën uit de samenleving te krijgen. Vanuit 

deskundigheid, visie en professionaliteit mensen inspireren, meenemen, samen 

onderzoeken, samen tot duurzame invullingen komen.    

Deze begroting biedt alvast een solide basis om die uitdagingen het hoofd te bieden. 


