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Zwolle: daar wil je zijn! 

Voorzitter, Zwolle is een stad waar je graag wilt zijn. Er zijn prachtige plekken (met 

normaal gesproken) veel levendigheid. Nu bedrijven en inwoners - die zo ontzettend 

bijdragen aan die levendigheid - door corona onder druk staan, is het aan ons om 

maatregelen te treffen die Zwolle op korte én lange termijn aantrekkelijk en levendig 

houden. Daarnaast nodigen nog niet alle plekken uit om er naar toe te gaan en daar 

ligt dus ook nog een taak. Voor de gemeente, ondernemers en ondernemende 

inwoners.  

Door de coronacrisis zien we hoe belangrijk het is dat elke Zwollenaar op loopafstand 

van huis fijn buiten kan zijn. Om dit te bereiken vindt D66 dat het college steviger 

moet inzetten op schone lucht (i.v.m. onze gezondheid), versterking van natuur, 

groen en parken en ontmoeting tussen mensen. Bijvoorbeeld door bijzondere 

horeca, kunst en sport. We moeten investeren in plekken waar je graag wilt zijn, waar 

iedereen geniet van het water en de zon, van de buitenlucht, de bomen, de vogels. 

Buitengeluk! Maar ook in onze binnenstad, vol cultuurhistorie en levendigheid en de 

wijken die een sociale functie vervullen en waar het voorzieningenniveau op orde 

moet zijn.  

Voorzitter, wij zien in de begroting voor 2021 zaken die hier aan bijdragen. Daar geef 

ik namens D66 mijn complimenten voor: Er gaat extra geld naar het beschermen van 

bomen, er komen concrete spelregels voor natuur inclusief bouwen en met een 

soortenmanagementplan – waar D66 eerder een motie voor indiende - wil het college 

een strategische aanpak en daardoor fundamentele verbetering van de natuur en 

biodiversiteit. Ook werkt de gemeente aan een watervisie zodat mensen straks meer 

plekken hebben om verkoeling te zoeken in de steeds hetere zomers, er gaat geld 

naar het tegengaan van discriminatie en racisme en er wordt geïnvesteerd in de 

binnenstad voor de korte en lange termijn. En zo staan er nog wel meer goede 

voorstellen in de begroting. 

Nieuwe economie; geen oude 

Voorzitter, we kijken ook kritisch. Zo vinden wij het voorstel van het college om het 

Stadsontwikkelfonds af te schaffen onbegrijpelijk. Juist nu heb je de kracht uit de 

stad en ideeën en initiatief van ondernemers en inwoners ontzettend nodig. Het 

college stelt gelukkig wel een nieuw fonds voor. D66 wil dat de raad de kaders stelt 

voor dat fonds en ik geef nu vast mee dat mijn partij als criterium om uit dat fonds te 

kunnen putten stelt dat plannen moeten bijdragen aan de duurzame doelstellingen 



van de stad. We willen nieuwe economie, geen oude. Hiervoor dienen we een motie 

in. 

Voorzitter, Mijn fractie maakt zich grote zorgen over de continue vertraging en het 

uitstel van beleidsplannen. Ik denk dan aan het grondstoffenplan. Het was de 

afspraak dat het er een jaar geleden zou liggen. Ik denk aan de evenementenlocatie; 

door vertraging is deze waardevolle sector voor de stad al voor een groot deel 

verloren gegaan, een economische schadepost van 33 miljoen. En zo kan ik door 

gaan… De Nooterhof, ateliers, cultuur en daarbinnen het continu incidenteel gaten 

vullen in de cultuursector terwijl bij een groeistad een structurele extra investering 

nodig is om de kunstsector echt tot bloei te laten komen, wonen met zorg, noem 

maar op. Voorzitter, ook veel structurele investeringen worden vooruitgeschoven. Wij 

beginnen ons sterk af te vragen wat hier de oorzaak van is. 

Onze zorgen worden nog versterkt door een aantal zaken. Zo maakt corona het nog 
lastiger om afspraken na te komen. Enerzijds praktisch, met bijeenkomsten en 
dergelijke, anderzijds omdat corona ook aandacht opeist. Daarbij werd afgelopen 
week ook bekend dat een sleutelwethouder (met financiën en de hervormingsagenda 
sociaal domein in zijn portefeuille) opstapt. Gefeliciteerd met de benoeming. Maar het 
maakt het er niet makkelijker op voor het college. Zeker niet wanneer ook een 
topambtenaar naar een nieuwe functie vertrekt. 

Voorzitter, wij horen graag of u deze zorgen deelt en op welke manier u onze zorgen 
denkt weg te nemen. Daarbij steken wij ook de hand in eigen boezem en willen wij 
met u kijken hoe de raad een bijdrage kan leveren om u hierin te ondersteunen. 
Uiteindelijk willen we allemaal een daadkrachtig bestuur in een mooie stad. 

Democratie zit in de raad 

Nu, een sluitende begroting zegt niet zo veel, want voorzitter, alle grote beslissingen 

komen dus nog. D66 vindt het van belang dat het democratisch gekozen orgaan, wij 

dus, de kaders daarbij meegeeft. Wij willen geen hapklare brokken, maar invloed op 

de te maken keuzes zoals die in de perspectiefnota, de verstedelijkingsstrategie en 

het investeringsfonds en horen graag hoe het college aan deze behoefte invulling wil 

geven.  

Geef studenten de ruimte om te studeren 

Voorzitter, D66 voegt ook graag iets toe aan de begroting en de plannen die daar in 

staan voor 2021. Het doel is bij te dragen aan de stad die ik aan het begin van mijn 

betoog schetste. Het zijn twee voorstellen, waar we graag de mening van de andere 

partijen over horen. 

De eerste gaat over studenten. Het onderwijs is een van de kwaliteiten van Zwolle. 

Studenten zorgen voor niet alleen voor feestjes, maar ook voor human capital en 

innovatie. Wij willen ze graag naar Zwolle trekken. Nu de binnenstad te kampen heeft 

met leegstand en Stadkamer vaak vol is omdat studenten en scholieren er graag 

komen, willen wij dat er in de binnenstad een plek komt waar gestudeerd, gewerkt en 

wellicht ook gewoond kan worden. Wij dienen een motie in om dit te onderzoeken en 

met een voorstel te komen. 



Stedelijk bomenlandschap van de toekomst 

Ons tweede voorstel betreft bomen voor de toekomst. Onze stad is nu zo mooi door 

de oude monumentale bomen die er staan. Op den duur zullen deze verdwijnen. 

Droogte vormt een steeds grotere bedreiging terwijl juist grote bomen veel waarden 

hebben. Ze zorgen voor het tegengaan van hittestress en dragen bij aan 

klimaatadaptatie. D66 kijkt graag naar de toekomst; plant nu de monumentale bomen 

voor over 100 jaar en verder! Wij willen dat het college hier een plan voor maakt en 

dienen er een motie voor in. 

De mens centraal in het sociaal domein  

Voorzitter, het sociaal domein is volop in beweging en er wordt nog volop gewerkt 

aan de diverse onderdelen van de hervormingsagenda. Het is goed te lezen dat door 

de eerste maatregelen besparingen worden gerealiseerd en dat er wordt ingelopen 

op de tekorten. Het monitoren van de klanttevredenheid - zijn de mensen in Zwolle er 

blij mee?-  moeten we blijven doen. 

Op twee fundamentele punten wil ik ingaan: de wijze van aanbesteden en het 

invoeren van budgetplafonds. 

Over de wijze van aanbesteden. Onlangs is de nota ‘doorontwikkeling goede dagen 

en perspectief’ aangeboden en daarin wordt een open aanbesteding voorgesteld. 

Voorzitter, D66 heeft het college eerder via een motie gevraagd in het sociaal 

domein niet open aan te besteden, want de gevolgen voor inwoners en aanbieders in 

de huidige sociale basis kunnen groot zijn. Het opbouwen van goede relaties en 

vertrouwen kost jaren. Een open aanbesteding met nieuwe aanbieders, zelfs al is het 

met bekende onderaannemers, is een enorm risico dat ook innovatie de nek om kan 

draaien. We verzoeken met klem in de komende aanbestedingen in het sociaal 

domein hier zeer terughoudend in te zijn. 

Niet direct in-, maar wel van invloed op de begroting voorzitter vindt D66 de inzet van 

budgetplafonds in het sociaal domein zorgelijk. Het is een oude reflex gericht op 

kostenbeheersing waar uiteindelijk alleen de cliënt de dupe van wordt. Met de 

invoering van het Zwolse model voor toezicht en handhaving hadden we juist deze 

reflex achter ons gelaten. We zetten met onze aanbieders in op vertrouwen, 

transformatie en innovatie. Resultaatgerichte financiering past hier wat ons betreft 

veel beter bij.  

Voorzitter, tot slot. Samen met mijn fractie hoop ik dat 2021 een jaar wordt waarin we 

elkaar weer mogen vasthouden, een optimistisch jaar vol belangrijke keuzen voor de 

toekomst. Dat er een vrije wind mag waaien waarin mensen elkaar een beetje ruimte 

geven en het leuk vinden dat we met zoveel verschillende mensen in Zwolle wonen. 

 


