
 

 

Begroting 2018: Nuchter, bescheiden en toekomstgericht 

Nuchter, bescheiden en toekomstgericht, zo zou ik deze laatste begroting van dit college 

willen noemen. Nuchter, omdat we doen wat we moeten doen. Bescheiden omdat het gelukt 

is om een begroting voor 2018 neer te leggen die ruimte biedt voor de jaren daarna en voor 

nieuwe plannen die het college straks nieuwe bestuurders gunt. Toekomstgericht omdat dit 

college inspeelt op ontwikkelingen met grote impact zoals technologisering en de 

bijbehorende veranderingen op het gebied van werk en onderwijs, klimaatverandering en 

energietransitie. Zoals tijdens de perspectiefnota besloten investeert het college hier fors in. 

Verstandig dus, dit college. 

D66 is blij met de sociale, ondernemende, toekomstgerichte en levendige koers die deze 

coalitie heeft neergezet en de financiële positie waar Zwolle zich nu in bevindt. En kan niet 

anders zeggen dan: dit college krijgt het voor elkaar. 

Er spelen een aantal zaken in Zwolle waar D66 vandaag aandacht voor wil vragen. Ze 

vormen belangrijke pijlers in onze samenleving. Ik heb het dan over een vitale democratie, 

kansengelijkheid en de speelse aantrekkelijke stad.   

Ten eerste democratie. Een vitale democratie is een randvoorwaarde voor vrijheid en 

welvaart. Omdat onze huidige democratie best beter kan  - mensen willen meer invloed - 

hebben wij eerder in deze periode geprobeerd om te experimenteren met nieuwe vormen 

van democratie door middel van nieuwe technologie. Helaas was deze gemeenteraad op het 

CDA en GroenLinks na, daar nog niet rijp voor en we gaan niet nogmaals proberen het voor 

elkaar te krijgen deze periode. Maar wat een goed functionerende democratie ook nodig 

heeft, zijn kritische en goed geïnformeerde burgers. En daar is een pluriform en 

onafhankelijk mediastelsel voor nodig met journalisten die de betaalde tijd hebben om dieper 

onderzoek te doen en in te gaan op beleid en politieke keuzes. Die de effecten daarvan op 

de samenleving onderzoeken en daarover schrijven. We weten allemaal dat 

onderzoeksjournalistiek onder druk staat. Wat kunnen media en de overheid doen om ervoor 

te zorgen dat de burgers goed geïnformeerd blijven over alles wat voor hen relevant is of kan 

zijn? Als we dat als samenleving belangrijk vinden, als we menen dat dat een hoeksteen is 

van die gezonde democratie, dan is er werk aan de winkel. D66 pleit daarom voor een lokaal 

fonds voor onderzoeksjournalistiek. Wij dienen hier een motie voor in. 

Ook onderwijs is als zuurstof voor onze democratie, en dat brengt me bij ons tweede thema. 

Trots dat onze twee moties om schoolgebouwen zowel aan de binnenkant als aan de 

buitenkant te verduurzamen worden waargemaakt komend jaar, willen we ook een zorg 

uitspreken. De zorg dat niet elk kind onderwijs krijgt. Zwolle heeft inmiddels 70 kinderen met 

een leerplichtontheffing en dan hebben we het nog niet eens over langdurig verzuim. In 

vorige bijdragen heeft D66 er dan ook op gewezen dat elk kind recht heeft op onderwijs. Dit 

gegeven zou leidend moeten zijn en scholen moeten de regie pakken om elk kind goed 

onderwijs te geven. Als dit niet op school kan, dan maar buiten school. Wij kunnen ons 

namelijk heel goed voorstellen dat niet elk kind gebaat is bij onderwijs in een schoolgebouw 

en dat zolang scholen niet optimaal ingericht zijn op passend onderwijs, dit ook voor 



leerkrachten frustrerend is. Als een kind niet op school onderwijs kan krijgen, dan zou het  – 

met een leerplan gemaakt door de school – onderwijs kunnen krijgen op een plek waar dat 

plan wel uitgevoerd kan worden. Dit kost geld, maar het levert de gemeente ook geld op. 

Immers, de kinderen die nu met een ontheffing thuiszitten en uit zorg betaald worden blijven 

dan onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs. We willen het college dringend 

oproepen om vanuit dit gegeven – elk kind heeft recht op onderwijs – te werken en 

belemmerende wetgeving / structuren of werkwijzen weg te nemen. Maak dit in nauwe 

samenwerking met het onderwijs en andere partners waar voor elk kind. Alleen zo 

voorkomen we dat kinderen die nog best kunnen leren, de kans niet krijgen. Elke stap die zij 

kunnen maken in hun ontwikkeling telt en voorkomt zorgkosten in de toekomst.  

Het voorkomen van zorgkosten brengt me op het volgende onderwerp. Prenatale 

voorlichting. Mijn fractie stelt voor om voorlichting van aanstaande ouders op te nemen in de 

keten van jeugdzorg in het kader van preventie. Goede zorg rond zwangerschap en geboorte 

is belangrijk omdat de gezondheid van pasgeborenen grote invloed heeft op de latere 

gezondheid. Wij dienen hier daarom een motie voor in. Prenatale voorlichting draagt ook bij 

aan het voorkomen van kindermishandeling. Wij zijn overigens zeer blij met de inzet van het 

college om kindermishandeling te voorkomen en te signaleren. Het door ons gevraagde 

preventieplan wordt nu echt in de praktijk gebracht. We willen graag dat alle kinderen in 

goede gezondheid en veiligheid kunnen opgroeien. 

Wat daar ook bij hoort is sporten. D66 zet zich al enige tijd in om sport in de publieke ruimte 

aantrekkelijk te maken voor steeds meer mensen. Vanuit de stad komt de wens voor een 

calisthenicspark. Zo’n park draagt bij aan het goedkoop en laagdrempelig sporten en de 

publieke ruimte wordt er ook nog speelser door. Wij willen daarom graag dat het college kijkt 

of dit gerealiseerd kan worden en dienen daarvoor een motie in. Sport is ook ontmoeten en 

die sociale factor zie je absoluut terug bij sportclubs. Ook die willen we betaalbaar en 

laagdrempelig houden. Tariefsverhogingen bij verenigingen door gemeentelijke 

bezuinigingen moeten we daarom echt voorkomen nu bezuinigingen minder urgent zijn.    

In de keten van preventie spelen de sociale wijkteams ook een belangrijke rol. Op dit 

moment zien we dat de wijkteams steeds meer hun plek hebben gekregen. Wij zijn blij dat dit 

door het harde werken van iedereen ontstaat en willen met de teams in hun huidige vorm, 

taak en rol graag verder. Het is nu aan hen om samen met de zorgaanbieders het zorg- en 

ondersteuningsaanbod helder en goed en vraaggericht voor inwoners te realiseren.  

Net als prenatale voorlichting draagt het tegengaan van laaggeletterdheid bij aan het 

verminderen van maatschappelijke kosten in de toekomst. Wij zijn dan ook zeer blij dat dit 

college blijvend wil inzetten op het terugdringen van laaggeletterdheid. Het biedt mensen 

meer perspectief op werk, draagt bij aan gezondheid en voorkomt een hele hoop andere 

zorgen. Kunnen rekenen, lezen en schrijven geeft je positieve kansen en dus zijn wij 

ontzettend trots op dit college dat ze hier geld voor beschikbaar stelt en er mee aan de slag 

gaat. Wat D66 betreft pakt Zwolle hier een koppositie. 

Zoals jullie weten zou D66 Zwolle ook graag een koppositie pakken als het gaat om kunst. Ik 

zeg expres kunst en geen cultuur, want soms lijkt het wel of we alles op één hoop gooien en 

er is duidelijk verschil. Kunst past in het laatste thema waar ik het over wil hebben, de 

speelse aantrekkelijke stad. De ambities die we terugzien in deze begroting zijn geweldig: 

Zwolle gaat de lead nemen in de regio, wil toonaangevend zijn en inzetten op kwaliteit en 

aanbod dat past bij de groei van de stad, Zwolle wil het aanbod voor studenten en kunst in 

de openbare ruimte versterken, betaalbare werkruimte aan kunstenaars bieden en de 

gemeente gaat actief als regisseur en stimulator optreden als het gaat om ateliers. Wij willen 

daar graag onze steun voor het Goudsteeginitiatief aan toevoegen en dienen daar met 



andere fracties een motie voor in. Niet alleen in Zwolle wordt er weer geïnvesteerd, ook geeft 

dit kabinet voor het eerst sinds jaren weer fors meer geld uit aan cultuur. Bezuinigingen uit 

het verleden worden teruggedraaid en er is weer ruimte voor bewezen kwaliteit én 

experiment. Dat is heel goed nieuws, waarvan wij hopen dat we dat lokaal ook na de 

verkiezingen kunnen voortzetten en versterken. Ook op onze schouder rust de taak het 

belang van kunst en cultuur voor de toekomst te benadrukken.  

Ook ondernemers dragen bij aan aantrekkelijk speelse stad. Niet alleen zorgen zij voor de 

banen die we zo hard nodig hebben met de groeiende bijstand. Ook gebeurt er door hun 

inzet van alles en is er wat te beleven. D66 wil hen daarom ruimte geven en heeft al eerder 

gevraagd om in kaart te brengen welke regels hen belemmeren. Voor de begroting zouden 

we inzicht krijgen, helaas: het is er niet. Dat is heel jammer want wij willen graag een 

afweging kunnen maken of we bepaalde regels willen afschaffen of – wegens 

maatschappelijke belangen die zwaarder wegen -  niet. Waarom maakt de wethouder, die 

zelf ook altijd graag laat zien dat hij zich voor de ondernemers in wil zetten, hier nou geen 

haast mee?  

Ons laatste punt. De voordelen van fietsen zijn bekend: schoon en gezond. Wij zijn trots dat 

Zwolle bij die steden hoort waar fietsen veel aandacht krijgt, een stad die fietsvriendelijk is. 

We willen dat fietsen aantrekkelijk is, een goed alternatief, we willen dat we veilig door de 

stad kunnen fietsen. Je moet er daarom vanuit kunnen gaan dat fietsstraten veilig zijn. 

Helaas is dat niet altijd zo, bijvoorbeeld de Tesselschadestraat waar bussen ook op volle 

snelheid doorheen rijden. Wees consequent: Fietsstraat is fietsstraat. We dienen daarom 

een motie in om alle bestaande en nieuwe fietsstraten daadwerkelijk als fietsveilige straat in 

te richten. 

Tot slot: Wij zijn trots op dit college en alles wat we met onze coalitiepartners en ook de 

oppositie tot stand hebben gebracht en wensen iedereen een creatieve en initiatiefrijke 

campagnetijd toe de komende maanden. Zwolle is van jou!  


