
Kleurrijke coalitie leidt niet tot regenboog 

Voorzitter, 

Allereerst onze felicitaties aan de vier partijen en onze dank voor de moeite die zijn gestoken 

hebben in het bereiken van een akkoord voor de gemeente Zwolle. Een akkoord aan de 

hand waarvan de coalitie de komende vier jaar Zwolle wenst te besturen. 

Maar niet alleen voor de komende vier jaar. Nee, tot in 2030 wordt vooruitgeblikt. Zij zien in 

2030 een stad met een bestuur dat een heldere visie heeft en knopen doorhakt. Voorzitter: 

wij ook! Helaas zien we dat in 2018 niet.   

Waar we liever de opgestroopte mouwen hadden gezien, zien we heel veel oog voor elkaar. 

En zie, de Jessias, hij is naar Zwolle gekomen, maar de GroenLinks kiezer, die merkt daar 

weinig van.  

 

Vertraging of stap terug 

We schreven het al als eerste reactie op het akkoord: Samenwerking is goed. Iedereen die 

kiest voor een bepaalde partij, weet dat deze partij om zijn standpunt te bereiken moet 

samenwerken met andere partijen. Partijen die vanuit hun ideologie soms helemaal niet op 

jouw keuze lijken. Iedereen levert wat in en gunt elkaar wat en samen probeer je een goede 

koers voor de stad te kiezen. Maar dat betekent nog niet dat je niet hoeft te kiezen, dat je 

geen kleur hoeft te bekennen. Zwolle heeft op veel vlakken een grotere stap voorwaarts 

nodig dan dit akkoord laat zien.   

Wij hadden gehoopt op die stap voorwaarts, zeker met GroenLinks aan de 

onderhandelingstafel. Dit akkoord ademt helaas stilstand of zelfs teruggang. Niks 

inhoudelijks over primair onderwijs, geen concrete ambities, behalve ambities die we al 

kenden van het vorige college, en zelfs voor wat betreft de koopzondag neemt deze coalitie 

geen besluit. Nee, deze coalitie van partijen die door de Zwolse bevolking gekozen zijn om 

hun stad te vertegenwoordigen; zij vragen om een advies van het CityCentrum, een 

organisatie die ondernemersbelangen moet vertegenwoordigen, niet een orgaan dat een 

afspiegeling is van Zwolle. Bovendien weten ze van te voren al wat de uitkomst is van het 

advies en noemen dat dan ‘lef en leiderschap’.  

Dit akkoord, voorzitter, is een algemeen verhaal. De coalitie wil verleiden, maar wij worden 
niet warm of koud van dit akkoord. Nee voorzitter, het is een saai akkoord. Qua inhoud, maar 
ook de manier waarop het tot stand is gekomen was saai. 
 

Meest gesloten proces dat Nederland kent 

Of eigenlijk. Voor ons bestond die manier niet, het was een gesloten doos. De Zwolse media 

hebben ons al fijn herinnerd aan de loze belofte van Remko de Paus en Silvana Rikkert met 

betrekking tot een raadsprogramma en het betrekken van de mensen in de stad. Ook de CU 

liet tijdens het duidingsdebat weten dit ontzettend belangrijk te vinden. Helaas, deze coalitie 

koos voor het meest gesloten proces dat er in Nederland zo’n beetje te vinden is. Tuurlijk, 

even voor de vorm een schetsje waar je als inwoner op kon reageren. Van alle 

stemgerechtigde mensen hebben er nog geen 100 gereageerd op een algemeen verhaal 

waar niemand het mee oneens kon zijn. 

 
Nee, dan Swollwacht voor die tijd. Dat was niet saai! 



 

Opportunistisch Swollwacht 

 “Het bloed stroomt door de Zwolse straten!” Die woorden voorzitter, leiden nu bij mijn fractie 

tot verbazing. Als het allemaal zo slecht was, waarom neemt de heer Dogger dan nu niet zijn 

verantwoordelijkheid? Waarom laat hij het toe dat een portefeuille die daadkracht, 

integraliteit en efficiënte sturing nodig heeft, verspreid wordt over vier wethouders! Dat wil je 

toch niet als je er zo veel verstand van hebt dat je zelfs met een tegenbegroting bent 

gekomen! Voorzitter, een half jaar geleden hoorden we nog een boze witte man aan de 

interruptiemicrofoon en nu wil deze man wethouder worden met een magere portefeuille 

zonder verantwoordelijkheid voor de WMO..  

Zesde wethouder slecht onderbouwd 

Dat brengt mij op het volgende punt: wij vinden het helemaal geen gek idee, zes wethouders. 

Maar wel op basis van inhoud en verantwoordelijkheden. Niet omdat elke coalitiepartij een 

poppetje wil leveren. De keuze die deze coalitie maakt voor zes wethouders is, en mevrouw 

Rots liet het al weten tijdens de persconferentie, ingegeven door partijpolitiek. Er is geen 

geld om structureel te investeren, maar wel in een extra wethouder waarvan wij de extra tijd 

niet terug zien in de inhoud van de voorgestelde portefeuilles. De taak ‘Toezicht en 

handhaving’ heeft onze burgemeester altijd prima gedaan en deze taak staat niet los van 

openbare orde en veiligheidsregio. Wij vinden het een slecht idee om dit op te splitsen. 

Daarbij is er geen geld voor extra handhaving en is het een taak van de politie. 

 

Kleinste partij voert boventoon 

De VVD vaart wel bij dit akkoord. SW, CU en GL profileren zich op inhoud als sociale, 

partijen die opkomen voor kwetsbare mensen, waar de VVD de harde lijn kiest in het sociaal 

domein. Opvallend is dat de VVD op sociaal progressieve punten zoals experimenteren met 

de bijstand, het basisinkomen of gesubsidieerde banen, de CU een stevige medestander 

aan haar zijde vindt. In dit akkoord zien we dan ook de harde lijn van de tegenprestatie terug, 

kunnen we gaan experimenteren met lagere bijstand, en het geld voor armoede kan omlaag. 

En de ambitie om het restafval naar 100 kg per huishouden omlaag te brengen en zo bij te 

dragen aan een gezonde schone wereld, een ambitie door het rijk opgelegd notabene – is 

waarschijnlijk dankzij de inbreng van de VVD onhaalbaar gemaakt. Knap gedaan van de 

kleinste onderhandelingspartner.   

GroenLinks lijkt verlamd. Deze stad koos voor een groene sociale koers en krijgt een 

conservatief en kleurloos verhaal, met een paar linkse punten.  

 

Loze beloftes van GroenLinks  

Je zult maar op GroenLinks gestemd hebben. Geen autovrije binnenstad, geen 25 

windmolens, een stap terug op het gebied van kunst, maar wel uitbreiding van Lelystad. De 

nadelen kennen we, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de klimaatschade waar 

wetenschappers voor waarschuwen. GroenLinks riep dit als eerste en het hardst tijdens de 

verkiezingen. Veel mensen stemden om die reden op GroenLinks. Helaas, GroenLinks is in 

de bestuurlijke emmer gesprongen en per direct durft zij geen stelling meer te nemen in het 

akkoord.  



GroenLinks heeft wel haar programmapunt het 100 dagen plan op het gebied van 

energietransitie in het akkoord gekregen. Maar wat zegt dit? De coalitie wil grote stappen 

zetten, maar begint met het beperken van windenergie.. tja. Regeren is ook vooruit zien en 

dat betekent dat je soms impopulaire maatregelen moet nemen in het algemeen belang. Je 

kunt niet wachten tot ondernemers een verdienmodel zien en ons landschap vullen met 

windmolens en zonnepanelen. Je moet als overheid regie voeren. Een 100 dagen plan terwijl 

het beleid er gewoon ligt, het vorige college heeft dit voor elkaar gekregen: we kunnen aan 

de slag! Waarom geen concrete acties? Waarom een slap compromis, te weinig molens om 

de ambities te halen, te veel om een verkiezingsbelofte (breekpunt notabene!) na te komen. 

In politiek is veel geoorloofd, maar dit gaat wel heel ver.  

 
Dan over kunst. Een hoofdstuk waar mijn partij graag samen met GL een ambitieus 
programma voor had gemaakt. We hadden onze hoop gevestigd op GL. Helaas. Het 
hoofdstuk over cultuur laat een behoudend beeld zien. En dat terwijl we juist moeten laten 
zien aan het Rijk dat we ambitie hebben, dat we een sterk kunstklimaat willen. De hoofdlijnen 
van deze coalitie: Identiteit, verenigingsleven en erfgoed. Voor GroenLinks is het woord 
‘street art’ nog opgenomen om het toch een beetje eigentijdsheid mee te geven. Een gemiste 
kans, zeker als je weet dat er weinig geld is om te investeren en we het Rijk moeten 
overtuigen. Gelukkig hebben alle fracties in het laatste debat over beeldende kunst wel de 
stevige ambitie van het vorige college onderschreven.  
 
Concreet worden voor de natuur en onderwijs 
 

Voorzitter, we gaan voor maatschappelijke ontwikkelingen, duurzame ontwikkelingen, een 

sterke economie, maar zodra het concreet wordt stopt de show. Mijn fractie wil het akkoord 

daarom op een paar punten graag aanscherpen.  

Wij worden blij als we lezen dat de stad natuur-inclusief gebouwd gaat worden. Maar vanaf 

wanneer dan? Worden natuurwaarden vanaf nu in beeld gebracht en vertaald in de publieke 

ruimte, plannen van projectontwikkelaars en andere bouwplannen? Wij hebben een motie 

gemaakt want volgens ons kun je meteen aan de slag.. 

En waarom niet gewoon starten met een blockchain pilot om te kijken of dit misschien ook 

een richting is om kosten te besparen? Waarom geen plan voor meer groen in de Zwolse 

wijken die dat willen of waar dat nodig is en  dat samen met bewoners d.m.v. placemaking 

tot stand brengen? Ook zien wij graag concrete plannen als het gaat om ontzorgen van de 

leerkracht.  

Van de coalitie, zo gericht op samenwerking met stad en raad, hopen wij natuurlijk op steun. 

Niet het antwoord dat het een hoofdlijnen akkoord is, en dat we moeten wachten tot het aan 

de orde komt in de raad. Nee, wij stellen het nu aan de orde. We missen zaken in het 

akkoord, hoofdlijn of geen hoofdlijn, en vanuit de wil om samen mooie dingen voor Zwolle te 

bereiken dienen we de – overigens ook veelal op hoofdlijnen - moties in.    

Voorzitter, natuurlijk zijn er ook goede punten in het akkoord. Het vasthouden aan de langere 
termijn, de strategische koers die afgelopen periode voortzetten onderschrijven wij helemaal. 
We wensen de coalitie daarmee veel succes en voorzitter u weet, D66 wil altijd constructief 
samenwerken en zal vanuit de inhoud oppositie voeren. De democratie zit in de raad. De 
raad is er voor Zwolle! 
 
 
 
 


