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Op verzoek van de lijsttrekkers van  ChristenUnie en GroenLinks heb ik in de afgelopen anderhalve week als 
verkenner van een nieuw college gesprekken gevoerd met burgemeester Snijders en met de lijsttrekkers van 
de tien verkozen partijen in de nieuwe gemeenteraad van onze mooie stad. Ook heb ik gesprekken gevoerd 
met de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. Het waren stuk voor stuk prettige en open gesprekken. Ik dank 
iedereen voor hun bijdrage daarbij. In het kader van de door velen van u gevraagde transparantie in het proces 
van collegevorming heb ik ervoor gekozen de gespreksverslagen als bijlage bij dit advies te voegen. Een aantal 
partijen heeft van de aan hen geboden gelegenheid gebruik gemaakt om na afloop van het gesprek me nog een 
aantal zaken schriftelijk te doen toekomen. Ook deze documenten vindt u als bijlage bij dit advies. 

Duiding uitslag
De duiding van de verkiezingsuitslag en van de lage 
opkomst tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen heeft 
al plaatsgevonden in het door u gevoerde duidingsdebat 
van 23 maart jl. In de door mij gevoerde gesprekken 
kwamen veel van de toen gegeven interpretaties van de 
verkiezingsuitslag terug. Hoewel voor de meeste fracties 
het zetelaantal gelijk is gebleven wordt door veel van 
mijn gesprekspartners deze uitslag onder meer gezien 
als een wens tot meer vergroening/verduurzaming van 
het gemeentelijk beleid. Maar ook een wens om in het 
sociale domein verdere stappen te zetten. Bijvoorbeeld 
als het gaat om de bestrijding van armoede en 
kansenongelijkheid in onze stad. Het zetelverlies van 
Swollwacht wordt door henzelf vooral verbonden aan het 
verloop van het afvaldossier. 

Compacter coalitieakkoord
De lage opkomst wordt door iedereen als zorgelijk 
beschouwd en vraagt om een duidelijk antwoord van 
de nieuw verkozen gemeenteraad. Ook is er breed de 
wens om in de komende collegeperiode te werken met 
een compact coalitieakkoord waarin de meest urgente 
onderwerpen concreet benoemd worden. Dit zou 
vergezeld moeten gaan van een duidelijke financiële 
onderbouwing. Veel partijen zouden graag zien dat er in 
de komende raadsperiode minder dan in de afgelopen 
jaren langs de lijnen van coalitie en oppositie gewerkt 
zal worden. Een kleiner en compacter coalitieakkoord 
zou ruimte kunnen bieden voor een meer open debat en 
besluitvorming in de gemeenteraad. Een aantal partijen 
opteert voor een raadsakkoord. Volt heeft daarvoor 

al een groot aantal onderwerpen aangedragen. Deze 
onderwerpen zijn als bijlage bij dit advies gevoegd.  

Een aantal partijen voelt meer voor een raadsagenda. 
Het onderwerp bewonersparticipatie wordt daarbij door 
velen genoemd. Het betrekken van de stad bij de te 
maken keuzen voor het coalitieakkoord wordt door veel 
partijen als wens ingebracht. De wijze waarop dat zou 
moeten plaatsvinden varieert van het instellen van een 
burgerberaad (op termijn misschien zelfs permanent)  
tot het ruimte bieden voor het leveren van een inbreng bij 
specifieke thema’s. 

Belangrijke thema’s voor coalitieakkoord
In de gesprekken met alle partijen is gesproken over 
prioritaire thema’s voor een nieuw coalitieakkoord. 
Thema’s als duurzaamheid/vergroening/energietransitie, 
het sociaal domein (waaronder armoedebeleid, 
jeugdzorg en beschermd thuis) en wonen worden in 
verschillende volgorde door alle partijen genoemd. Ook 
inclusie en werk en inkomen worden als belangrijke 
onderwerpen gezien. Hoewel er verschillen tussen 
partijen zijn over de invulling van deze en ook andere  
onderwerpen heb ik geconstateerd dat er op voorhand 
voor geen van de partijen inhoudelijke blokkades zijn. 
Heel specifiek ook niet als het om een onderwerp 
als wonen gaat. Hier speelt in Zwolle bijvoorbeeld de 
discussie over de zogenaamde in- en/of uitbreiding van 
de stad. Een aantal partijen heeft een duidelijke voorkeur 
voor het benutten van de huidige en mogelijk ook nieuwe 
nog te benutten inbreidingsmogelijkheden. Andere 
partijen opteren voor het snel aanwijzen en voorbereiden 
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van een uitbreidingslocatie. Voor een aantal huidige 
oppositiepartijen geldt als het om het thema wonen 
gaat dat ze in de afgelopen coalitieperiode tegen één 
of meer woningbouwprojecten hebben gestemd. Onder 
meer bij projecten als Zwartewaterzone en Harculo. 
Een belangrijk beleidsdocument als de omgevingsvisie 
kreeg niet van iedereen steun. Ook waren er stemmen 
tegen de Perspectiefnota en/of begrotingen. Uit de door 
mij gevoerde gesprekken werd duidelijk dat iedere voor 
collegedeelname opterende partij bereid is in een nieuwe 
collegeperiode verantwoordelijkheid te dragen voor 
eerder genomen besluitvorming. Ook als dat destijds 
geen steun van hen had gekregen. Wel gaven partijen 
aan waar mogelijk in onderhandelingen met andere 
partijen de ruimte te willen verkennen voor eventuele 
aanpassing van de plannen. 

Alle partijen hebben aangegeven een goede financiële 
onderbouwing van een nieuw coalitieakkoord belangrijk 
te vinden. Hoewel er voor de komende jaren enige 
financiële ruimte is, is het besef ook aanwezig dat 
de aanwezige ambities niet in de pas lopen met het 
financieel perspectief voor de komende jaren. Ook 
dreigen er nieuwe rijksbezuinigingen op bijvoorbeeld de 
jeugdhulp. Daarnaast ligt er ook nog een groot en vanuit 
de vorige coalitieperiode doorgeschoven tekort op het 
afvalstoffenbeleid. Een nieuw college zal daarin keuzes 
moeten maken. Alle partijen zijn daartoe bereid. Ook hier 
zijn geen taboes. 

De vraag van ChristenUnie en GroenLinks over het 
duurzaam verdienvermogen van Zwolle en de regio 
en eventuele opties om inkomsten van de gemeente 
te vergroten wordt door de meeste partijen vooral 
gezien als het benutten van mogelijkheden om fondsen 
en subsidies naar Zwolle en de regio te halen (in het 
regeerakkoord van kabinet Rutte IV staan daarvoor 
substantiële bedragen voor onder meer wonen, 
bereikbaarheid en energietransitie), maar ook het 
stimuleren van energieopwekking in eigen regio wordt 
daarbij genoemd. 

Coalitievorming
Als het om collegevorming gaat beschouwen alle partijen 
ChristenUnie en GroenLinks als logische coalitiepartijen 
in het nieuw te vormen college. Vanuit het huidige 
college geeft Swollwacht aan zichzelf niet meer te 
kandideren voor een nieuw college. De VVD opteert 
opnieuw voor een collegeplek. Ook D66, PvdA, CDA en 
SP geven aan beschikbaar te zijn voor een nieuw college. 
De PvdD geeft aan als nieuwkomer met twee zetels 
collegedeelname niet direct vanzelfsprekend te vinden, 
maar sluit het op voorhand ook niet uit. Volt ziet als 
nieuwkomer voor zichzelf daarin geen positie.
Uit de gesprekken met zowel ChristenUnie als 
GroenLinks (zowel afzonderlijk als gezamenlijk) bleek mij 
dat alleen het vervangen van Swollwacht als collegepartij 
geen vanzelfsprekendheid was. Met name GroenLinks 
geeft aan een voorkeur te hebben voor een meer groener 
en progressiever college.  Daarbij wordt vooral naar PvdA 
en D66 gekeken, maar ook SP en PvdD zijn een optie. 
ChristenUnie opteert voor een college van vier partijen 
en noemt daarbij vooral het CDA. De VVD noemt D66 
of CDA als mogelijk nieuwe coalitiepartners. D66 geeft 
aan vooral VVD of PvdA daarvoor in aanmerking te zien 
komen. Het CDA noemt op haar beurt de PvdA, D66 en 
VVD. De PvdA noemt D66 en eventueel ook CDA. En de 
PvdD geeft in algemene zin aan een voorkeur te hebben 
voor een groen en progressief college. Hoewel er (eerste) 
voorkeuren zijn liggen ook hier geen blokkades. Gezien 
de verkiezingsuitslag zijn er ook verschillende opties 
mogelijk naast ChristenUnie en GroenLinks. 

Adviezen
Hoewel iedere partij eigen opvattingen en voorkeuren 
heeft is uit de door mij gevoerde gesprekken duidelijk 
geworden dat er voor nieuwe coalitieonderhandelingen 
geen blokkades zijn op zowel inhoud als partijen. Over 
de thema’s waarover in ieder geval afspraken moeten 
worden gemaakt is zelfs brede consensus. Ook is er 
raadsbreed steun voor het komen tot een compact 
coalitieakkoord waarin duidelijke keuzen worden 
gemaakt en die zijn voorzien van een goede financiële 
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onderbouwing. Er is geen consensus over de noodzaak 
om tot een raadsakkoord te komen. Wel benadrukt 
iedereen het belang van het raadsbreed oppakken van 
een onderwerp als inwonersparticipatie. Het belang 
daarvan is door de lage opkomst bij de recent gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen alleen maar 
groter geworden. 

Advies 1 
Mijn eerste advies is om bij de coalitieonderhandelingen 
in te zetten op een compact coalitieakkoord. Bij de 
start van de inhoudelijke formatie kan dan een selectie 
plaatsvinden van de thema’s waarover in ieder geval 
afspraken gemaakt moeten worden. Zoals eerder 
aangegeven zijn in de verkenning met name de thema’s 
wonen, duurzaamheid/vergroenen/energietransitie en 
sociaal domein daarvoor aangedragen. Maak daarnaast 
duidelijke afspraken over het te voeren financiële beleid 
en over de wijze waarop de stad bij het komen tot een 
coalitieakkoord betrokken zou kunnen worden. Mijn 
advies daarbij is om bij de te selecteren onderwerpen 
een aantal relevante partijen te vragen hun visie 
te geven. 

Advies 2  
Ik heb kunnen vaststellen dat er geen consensus in de 
gemeenteraad is over het komen tot een raadsakkoord. 
Wel willen alle fracties aan het werk met een onderwerp 
als inwonerparticipatie. Om geen tijd verloren te 
laten gaan bij het oppakken van dit belangrijke thema 
adviseer ik u voor een praktische insteek te kiezen. Kort 
voor de verkiezingen heeft de gemeenteraad unaniem 
een initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 over 
experimenten met nieuwe vormen van lokale democratie 
aangenomen. Te overwegen valt om met ondersteuning 
van de raadsgriffie een commissie uit de raad met de 
uitwerkingen aan het werk te zetten. In deze commissie 
kan ook gesproken worden over onderwerpen die 
raadsbreed kunnen worden opgepakt. De concrete input 
van Volt kan hierbij betrokken worden. 

Advies 3
Raadsbreed worden ChristenUnie en GroenLinks gezien 
als nieuwe coalitiepartners. Swollwacht en Volt hebben 
aangegeven voor zichzelf geen rol te zien in een nieuwe 
coalitie. Alle andere partijen zijn in principe beschikbaar 
om aan coalitiebesprekingen deel te nemen. Daarbij 
heeft ook iedere partij aangegeven welke voorkeuren 
voor andere deelnemende partijen er zijn. Daar liggen 
echter op voorhand ook geen blokkades. Het belang 
van een college dat vanaf dag 1 voortvarend vanuit 
onderling vertrouwen en met een duidelijk programma 
en voldoende bestuurskracht aan de slag gaat is evident. 
Er liggen grote opgaven voor de stad en regio. Van 
belang is ook dat een nieuw stadsbestuur met gezag 
kan participeren in allerlei samenwerkingsverbanden. 
Als centrumgemeente hebben bestuurders van Zwolle 
daarin vaak een belangrijke rol. Op Rijks- en Europees 
niveau is het ook van belang de weg te weten. Van 
bestuurders van een stad met de omvang van Zwolle en 
de daarbij behorende opgaven wordt veel gevraagd. 

Mijn advies zou zijn een college te formeren van vier 
partijen dat kan rekenen op voldoende draagvlak in 
de gemeenteraad. Het ligt voor de hand om eerst te 
kijken naar de wat grotere partijen. Naast ChristenUnie 
en GroenLinks zijn er dan in ieder geval nog twee 
partijen nodig. In zekere zin is er een luxeprobleem 
omdat er vooraf geen blokkades zijn en alle grotere 
partijen (VVD, D66, PvdA en CDA) bereid zijn 
collegeverantwoordelijkheid te nemen. Voor een aantal 
van die partijen (met name PvdA en CDA) is er vanwege 
stemgedrag in de afgelopen periode enige  afstand tot 
de huidige coalitiepartijen op een aantal in de nieuwe 
collegeperiode doorlopende thema’s. Dat geldt met 
name voor het thema wonen. Aangezien deze partijen 
bereid zijn eerder genomen besluitvorming tot hun 
verantwoordelijkheid te maken liggen daar echter geen 
formele belemmeringen. 
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Zoals eerder aangegeven is het cruciaal voor de 
komende jaren dat een nieuw college vanaf dag 1 
voortvarend, met groot onderling vertrouwen, met een 
duidelijk programma en voldoende bestuurskracht 
aan de slag gaat.  ChristenUnie en GroenLinks hebben 
dat vertrouwen al in elkaar uitgesproken. Belangrijk 
is nu daar twee partijen aan toe te voegen die op basis 
van gelijkwaardigheid en met datzelfde wederzijdse 
vertrouwen tot een solide college kunnen komen. Op 
basis van de door mij gevoerde gesprekken is mijn 
inschatting dat zowel VVD als ook D66, PvdA en CDA 
daarvoor in aanmerking kunnen komen. Ik heb dat 
vrijdag 1 april meegedeeld aan ChristenUnie 
en GroenLinks. 

Omdat er uit deze vier partijen maar twee partijen nodig 
zijn voor een  meerderheid moet er gekozen  worden. 
Het ligt voor de hand rekening te houden met de eerste 
voorkeuren van ChristenUnie en GroenLinks. Ik heb hen 
om die reden gevraagd zich daarover in mijn richting 
uit te spreken. Dat hebben ze zaterdag 2 april gedaan. 
ChristenUnie en GroenLinks geven gezamenlijk aan 
formatiegesprekken met D66 en CDA te willen gaan 
voeren. Voor de voorkeur voor deze twee partijen wordt 
door ChristenUnie en GroenLinks de volgende 
motivatie gegeven:

“We geloven dat we met deze vier partijen ChristenUnie, 
GroenLinks, D66 en CDA kunnen komen tot het 
eensgezinde stadsbestuur dat Zwolle nu nodig heeft. 
Een stadsbestuur van partijen die geloofwaardig 
en consequent kiezen voor duurzame oplossingen 
samen met inwoners en ondernemers, die kiezen voor 
kansengelijkheid en inclusiviteit, het verbinden van stad 

en buitengebied en het algemeen belang voorop stellen. 
Komende jaren is het nodig dat de grote opgaven worden 
opgepakt door een gebalanceerde coalitie met een 
gedeeld fundament, die vanuit de inhoud aan de slag 
gaat met de grote opgaven en met een goede relatie in 
de regio en Den Haag. Met deze combinatie doen we 
recht aan de verkiezingsuitslag en kunnen we aan de 
slag met de grote uitdagingen waar we voor staan door 
de groei van Zwolle:

• De woonopgave en kwaliteit van de leefomgeving en 
het buitengebied

• Vergroening en verduurzaming
• Brede welvaart en kansengelijkheid
• Inclusiviteit en de uitnodiging aan alle Zwollenaren om 

mee te doen”.

Advies 4
Met de door ChristenUnie en GroenLinks gemaakte 
keuze is er de mogelijkheid om met vier partijen de 
formatie van een nieuw college in te gaan. Mijn advies 
is dan ook om zo snel als mogelijk de inhoudelijke 
onderhandelingen met ChristenUnie, GroenLinks, D66 en 
CDA te beginnen.

Tot slot
Met het geven van deze adviezen beschouw ik mijn 
taak als verkenner afgesloten. Ik dank ChristenUnie 
en GroenLinks voor het vertrouwen dat ze mij daarvoor 
gegeven hebben. Het was een voorrecht om voor de 
prachtige stad waar ik mijn hart aan heb verloren dit 
werk te mogen doen.

Arie Slob
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met de ChristenUnie

Van: verkenner, de heer Arie Slob
Met:   Ruben van de Belt en Gerdien Rots 

namens de ChristenUnie
Op: Donderdag 24 maart 2022, 13.30 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag verkiezingen laat zien dat Zwollenaren kiezen 

voor een richting naar meer groen, meer duurzaam, 
meer circulair, meer betrokken en meer samen

• ChristenUnie en GroenLinks even groot, logisch 
om samen met voortouw te nemen. De afgelopen 
jaren heeft de fractie GroenLinks als een 
betrouwbare coalitie ervaren. Veel inhoudelijke 
onderwerpen met GroenLinks zoals klimaat, energie, 
woningbouwontwikkeling en armoede

• Aanvullend ziet de fractie mogelijkheden voor een 
coalitie met VVD of CDA en met D66 of PvdA

• Voorkeur om op korte termijn hierin een keuze te 
maken en met vier partijen aan de slag te gaan met de 
coalitievorming

• Fractie geeft aan afgelopen periode goed te 
hebben samengewerkt met de VVD, waarbij er wel 
inhoudelijke verschillen zijn tussen beide partijen. 
Programmatisch is de afstand tot het CDA kleiner, wat 
zich beperkt heeft vertaald in een samenwerking in de 
afgelopen periode. 

• Overigens zijn andere partijen niet uitgesloten
• Coalitieakkoord op concrete hoofdlijnen met 

een financiële vertaling. Andere breed gedragen 
onderwerpen graag met gehele raad aan de slag. 
In het coalitieakkoord ook afspraken maken hoe 
samengewerkt gaat worden met de raad

2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
• Wonen: verhouding inbreiding/uitbreiding. Eerste inzet 

op inbreiding maar ook een keuze maken voor een 
uitleglocatie (ook gezien de landelijke middelen die 
beschikbaar komen om de woonopgave te versnellen)

• Hervormingsagenda Sociaal Domein: door op de 
ingezette koers, jeugdzorg en beschermd thuis vragen 
specifieke aandacht

• Klimaat, energie, mobiliteit, klimaatadaptatie: bij al 
deze opgaven is het de komende periode belangrijk 
dat het van de inwoners wordt

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om 
te gaan met financiën
• Bij start coalitievorming goed ambtelijk het financieel 

perspectief schetsen
• Bij keuzes in de ambities direct een financiële 

vertaling schetsen
• Lastenverhoging bij bijvoorbeeld afvalstoffenheffing 

bespreekbaar, de huidige situatie ook mede door 
landelijke ontwikkelingen niet houdbaar

• Duurzaam verdienvermogen: meer ruimte maken 
voor circulaire bedrijvigheid, oprichten van een 
warmtebedrijf met een rol van de gemeente daarin. 
Voordelen van energie laten landen in de wijk

• Aandacht voor de staat van de organisatie: ook daar 
is als gevolg van de groei van de stad capaciteit en 
kwaliteit nodig
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met de VVD

Van: verkenner, de heer Arie Slob
Met:   Johran Willegers en Regien Courtz 

namens de VVD
Op:  Donderdag 24 maart 2022, 15.00 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag verkiezingen niet verrassend, laat 

tevredenheid zien van de Zwolse inwoner. Blij met 
behoud van vijf zetels. Afgelopen periode stabiel en 
prettig samengewerkt met de coalitie. Met bestuurlijk 
nieuwe partijen is het aan het begin meer wennen, 
maar zeker fijne en open samenwerking

• VVD ziet zeker een rol in nieuwe college, de partij ziet 
zichzelf als bruggenbouwer en pragmatisch

• Twee logische scenario’s: ChristenUnie, GroenLinks, 
VVD en D66 of ChristenUnie, GroenLinks, VVD en CDA

• Beide scenario’s staan voor voortvarend, vertrouwen 
en slagvaardig

• Voorkeur voor een concreet coalitieakkoord met een 
financiële vertaling,  maar ook ruimte geven voor 
de gehele raad. Daarbij een voorstander van een 
raadsagenda, waarbij procesmatige onderwerpen 
zoals inwonersparticipatie passen. Belangrijk om dit 
te doen, om de samenwerking tussen oppositie en 
coalitie te verbeteren

• Communicatie tijdens coalitievorming: verkenner 
graag voortouw nemen, organiseren van 
bijpraatmomenten, betrokkenheid van logische 
partners, experts en inwoners op onderdelen van 
onderhandeling. Afspraken coalitieakkoord ambtelijk 
zowel op uitvoerbaarheid als financieel laten checken

2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
• Wonen: snel komen tot een keuze voor een 

uitleglocatie, ook gezien de landelijke middelen die 
beschikbaar komen voor wonen

• Klimaat en duurzaamheid: economische ontwikkeling 
van de stad en regio blijft relevant voor toekomstig 
investeringsvermogen in belangrijke transities en 
welvaart. Liggen juist kansen in integrale benadering: 
meer hand in hand gaan in relatie tot het klimaat en 
andere transities.

• Sociaal domein: intensivering van de 
hervormingsagenda en het concreet maken van de 
effecten ervan, ontschotten financiën, verdere inzet 
op preventie waarbij ook sport meer dan voorheen 
moet worden ingezet. Dit is noodzakelijk om ook 
andere ontwikkelingen in de stad mogelijk te maken. 
Jeugdzorg en Bescherm Thuis vragen de nodige 
aandacht

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om 
te gaan met financiën
• Geen voorstander van lastenverhoging, ook niet ten 

aanzien van afval. Het nieuwe grondstoffenplan in 
huidige vorm is op lange termijn niet houdbaar, dus 
eerst open kijken naar het aanpassen van het systeem

• Liever kijken naar ombuigingen en bovenal verbeteren 
van beleid dat nu soms te veel een som is van eerdere 
wensen en politieke keuzes, hoeveel wil je inzetten op 
een bepaald dossier, dit zou je ook met de gehele raad 
kunnen verkennen

• Duurzame ontwikkeling: financiën lange termijn 
houdbaar, werkgelegenheid hierbij belangrijk, gebruik 
maken van landelijke fondsen, verantwoordelijkheid 
nemen als gemeente Zwolle ook richting regio.

Een tweede verdiepend gesprek over bovenstaande 
onderwerpen heeft plaatsgevonden op woensdag 
30 maart, 16.45 uur.
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met GroenLinks

Van:  verkenner, de heer Arie Slob
Met:    Anja Roelfs en Dorrit de Jong namens 

GroenLinks
Op:  Donderdag 24 maart 2022, 16.30 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag verkiezingen laat zien dat Zwollenaren kiezen 

voor een progressief en groen klimaat
• Afgelopen periode constructief samengewerkt met de 

ChristenUnie, logisch dat beide partijen omdat ze even 
groot zijn het voortouw nemen in de coalitievorming

• De fractie ziet graag een college over links en heeft 
voorkeur voor de partijen PvdA en D66 

• Andere mogelijkheid is met SP en PvdA en PvdD
• Bij coalitievorming met het CDA wel nadere duiding 

nodig over de keuzes die de partij de afgelopen tijd 
gemaakt heeft: bijvoorbeeld tegen de omgevingsvisie 
en Harculo. Dat laatste geldt ook voor PvdA en SP 
(meerdere bouwprojecten)

• Ziet graag een coalitie die het op inhoud met 
elkaar eens is, dat maakt het voor de lange termijn 
makkelijker. Ook afspraken maken hoe je met elkaar 
omgaat (bestuurscultuur)

• Voorkeur voor een raadsagenda waarbij je op 
thema’s als raad samen gaat optrekken, zoals 
stembusakkoord, inwonersparticipatie

2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
• Klimaat/energie en groen: bijvoorbeeld meer 

windmolens, verplichte zonnepanelen op publieke 
gebouwen

• Betaalbaar en prettig wonen: liefst inbreiding, 
nog niet alle mogelijkheden zijn benut, eventueel 
kleine uitleglocatie als blijkt dat de opgave middels 
inbreiding niet alleen gerealiseerd kan worden en 
alleen daar waar de natuur niet bedreigd wordt. Dit 
ook in overleg met de Regio. Ook goed kijken wat je 
gaat bouwen: bereikbaar voor iedereen

• Sociaal: armoedebestrijding: armoederegelingen 
verruimen. Ook kijken naar verruiming participatiewet

• Cultuur: komen “grote” vragen af op de gemeente 
Zwolle: liever broedplaatsen en ruimte voor makers. 
Keuzes tijdig in beeld hebben

• Inzet in de regio, zeker nu in omliggende gemeenten 
lokale partijen gewonnen hebben, vraagt dat meer 
inzet van de gemeente Zwolle

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om te 
gaan met financiën
• Duurzaam verdienvermogen: lastenverhoging 

is bespreekbaar, zeker op afval, die is nu niet 
kostendekkend. Ook parkeertarieven zou aangepast 
kunnen worden (waarbij gestreefd wordt naar een 
autovrije binnenstad)

• Bij energietransitie een sterke rol als gemeente 
nemen: warmtebedrijf

• Kritisch kijken naar uitgaven gemeente Zwolle: is wat 
we doen nodig? Prioriteren en programmeren

Advies verkenner collegevorming8
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met het CDA

Van:  verkenner, de heer Arie Slob
Met:    Jan Nabers en Laura van de Giessen 

namens het CDA
Op:  Donderdag 24 maart 2022, 18.00 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag verkiezingen laat zien dat het CDA ook lokaal 

van belang is
• Bijna geheel nieuwe fractie, mooi team zowel raad- 

als burgerleden
• Logisch dat de twee grootste partijen het voortouw 

nemen, het CDA doet graag mee als partner in de 
coalitievorming

• Ook de afgelopen jaren veel de samenwerking gezocht 
zowel bij oppositie als bij coalitie

• 3 logische coalities vanuit oogpunt CDA zijn: 
ChristenUnie, GroenLinks, CDA en PvdA of 
ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD of 
ChristenUnie, GroenLinks, CDA en D66. Met elke partij 
zijn inhoudelijk bespreekpunten

• Als besluiten in meerderheid zijn genomen 
dan respecteert het CDA dat ook. Dat geldt ook 
voor de omgevingsvisie (tegengestemd door het 
participatietraject) en Harculo (tegengestemd omdat 
er vraagtekens zijn of de natuur dit wel kan dragen)

• Transparantie in het onderhandelingsproces, 
concrete afspraken met financiële vertaling in het 
coalitieakkoord

• Voorkeur voor een raadsagenda met brede 
onderwerpen zoals vertrouwen in de politiek, 
inwonersparticipatie, stembusakkoorden, 
internationale vrouwendag 

2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
Aanpak tweedeling op diverse terreinen:
• Betaalbaar wonen voor iedereen. Snel keuze maken 

voor uitleglocatie, gezien de landelijke middelen die 
hiervoor beschikbaar zijn. Ook kijken naar innovatieve 
versnellingen voor realiseren woningen

• Duurzaamheid: klimaatcrisis grootste crisis 
ooit: belangrijk dat je met iedere inwoner 
gaat verduurzamen, bijvoorbeeld door inzet 
duurzaamheidscoach. Steun voor de uitgangspunten 
van GroenLinks en de ChristenUnie Energieplan

• Armoedebestrijding: mismatch arbeidsmarkt 
aanpakken, vereenvoudigen 47 regelingen, streven 
naar een armoedevrije generatie en benaderen vanuit 
vertrouwen

• Jeugdzorg: preventie is belangrijker dan ooit
• Wijken en buurten: inzetten op goede voorzieningen 

voor sociale en veilige wijken voor jong en oud
• Inwonersbetrokkenheid: vertrouwen inwoners in de 

overheid

Zie voor meer informatie de bijlage van het CDA

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om te 
gaan met financiën
• Eerst kijken naar snijden eigen ambities voordat je 

lasten gaat verhogen
• Sterke schouders mogen beste zwaardere lasten 

dragen (tariefdifferentiatie)
• Zorgen voor goede werkgelegenheid

Een tweede verdiepend gesprek over bovenstaande 
onderwerpen heeft plaatsgevonden op woensdag 
30 maart, 16.00 uur.
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met Volt

Van: verkenner, de heer Arie Slob
Met:  Cankut Ercan en Annajorien Prins 

namens Volt
Op: Donderdag 24 maart 2022, 19.15 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag verkiezingen voor de fractie: landelijke situatie 

invloed gehad op Volt. Wel erg blij met een zetel als 
nieuwkomer in de Zwolse gemeenteraad

• Logisch dat de grootste partijen ChristenUnie en 
GroenLinks samen het voortouw nemen

• De fractie ziet voor zichzelf geen rol in de 
coalitievorming, maar draagt graag bij inhoud

• Voorkeur voor een raadsakkoord waarbij 
inwonersparticipatie meest urgent is: hoe zorg je 
ervoor dat inwoners tussen de verkiezingen door ook 
hun invloed kunnen geven. De fractie heeft hiervoor 
22 punten geïnventariseerd, onderverdeeld vanuit 
verschillende waardes. Te denken valt aan: stimuleren 
en begeleiden van bewonersinitiatieven, permanent 
burgerforum, pre-referendum bij grootschalige 
ontwikkelingen, wijkbudgetten

• Bij coalitieakkoord ook inwoners/partners betrekken 
bij belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld Jong RES, 
energietransitiepartners 

• Raadssamenwerking: agenda’s gebiedsgericht 
ordenen en dan op locatie vergaderen

2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
• Inwonersparticipatie (onderdeel raadsakkoord). 

Burgerforum belangrijk instrument: inzetten voor 
bijvoorbeeld de klimaatopgave. Burgerforum 1 of 
2 keer per jaar organiseren met onafhankelijke 
ondersteuning. Rol gemeente: sturend, leidend en ook 
faciliterend. Zie voor meer informatie de bijlage

• Wonen: invoeren opkoopbescherming, voorkeur 
voor inbreiding, bij eventuele uitbreiding de natuur 
centraal stellen. Betaalbaar bouwen voor iedereen 
en ook betaalbaar houden. Doorstroming stimuleren 
met bijvoorbeeld een wooncoach en ouderen en 
jongeren samen laten wonen. Wenen en Zürich zijn 
steden waar een gedeelte van de woningvoorraad 
bestaat uit wooncoöperaties, waarin burgers/
inwoners het initiatief nemen om samen te bouwen 
en te wonen. De wooncoöperatie heeft daarbij geen 
winstoogmerk, omdat de bouwers zelf huurder worden 
van de coöperatie en het pand nooit verkocht wordt. 
Concreet hopen wij dat de regels rondom collectief 
bouwen aangepast worden om het coöperatieve 
model mogelijk te maken in Zwolle en daarmee een 
alternatief wordt geboden voor permanente (lage) 
huur.

• Sociaal Domein: kijken naar het IJslands model, 
waarbij overheden gezamenlijk investeren in 
jeugd: sport, cultuur, welizjn etc. hetgeen het 
middelengebruik onder jongeren fors doet afnemen

• Klimaat en energie: aangaan van een warmtefonds, 
leningen aanbieden aan inwoners om te 
verduurzamen

Zie voor meer informatie de bijlage van Volt

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om te 
gaan met financiën

• Eerdere bezuinigen dan lasten verhogen
• Goede verdeling van het gemeentefonds
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met de PvdA

Van: verkenner, de heer Arie Slob
Met:  Patty Wolthof en Mart Oude Egbrink 

namens de PvdA
Op: Donderdag 24 maart 2022, 20.15 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag verkiezingen voor de fractie: bescheiden winst 

voor de PvdA, lichte beweging naar een socialer, 
linkser en progressiever klimaat. Met extra inzet op 
duurzaamheid, groen.

• De PvdA ziet zeker een rol in het nieuwe college en 
ambieert dit ook, uiteraard op basis van inhoud.

• Logische partners zijn naast natuurlijk ChristenUnie 
en GroenLinks vooral D66, eventueel ook CDA. 
Samenwerking met overige partijen wordt niet op 
voorhand uitgesloten

• In het coalitieakkoord ook goede werkafspraken 
maken en afspraken over omgangsvormen oppositie/
coalitie, maak duidelijke inhoudelijke afspraken met 
een financiële vertaling en maak ook helder waar je 
ruimte geeft aan de raad

• Voorkeur voor een raadsagenda met onderwerpen 
die niet politiek zijn, zoals inwonersparticipatie. 
Raadsagenda is geen doel op zich, maar een middel 
om in gesprek te blijven. Hier dan ook financieel 
ruimte aan geven

2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
• Intensivering verduurzaming en vergroening
• Energie betaalbaar houden voor iedereen, inzet op 

energiearmoede, ontzorgen van inwoners bij te nemen 
duurzaamheidsmaatregelen

• Wonen/Volkshuisvesting: crisis wordt steeds groter. 
Als fractie tegen diverse woningbouwontwikkelingen 
gestemd omdat er te weinig sociale en betaalbare 
koopwoningen worden gebouwd, bestaande verdeling 
werd losgelaten of omdat de participatie niet in 

orde was. Voorkeur voor aanpassen verdeling naar 
40 – 40 – 20. Een keuze voor een uitleglocatie is 
bespreekbaar, is ook nodig, wel voorstander om eerst 
alle inbreidingsmogelijkheden te benutten. Natuur 
staat voorop bij uitbreiding.

• Eerlijke economie: economisch perspectief is goed, 
maar het gaat ook om welzijn van inwoners: iedereen 
moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt: sociaal 
vangnet en basisbanen

• Sociaal Domein: intensivering van de 
hervormingsagenda, aandacht voor de sociale 
wijkteams (teveel doorgeefluik), intensivering 
preventie, aandacht voor kansengelijkheid en 
laaggeletterdheid, tegengaan tweedeling 

• Overkoepelend: de visie op de maatschappij, 
gemeenschapszin boven individueel belang. Mens 
centraal en niet het systeem. De overheid moet naast 
mensen staan, de gemeente is een bondgenoot.

Zie voor meer informatie de bijlage van de PvdA

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om te 
gaan met financiën
• Keuzes maken in ambities die geld kosten
• Optimaal gebruik maken van rijksmiddelen en 

Europese middelen.
• Geen voorkeur voor lastenverhoging, zeker nu het 

leven al zo duur is, maar ook geen no go.
• Wel kijken naar de afvalstoffenheffing, nu niet 

kostendekkend, daarbij eerst kijken of de systematiek  
wel goed is. Keuze voor Zwols belonen gerespecteerd, 
nu wel kritisch kijken naar de uitwerking.

Een tweede verdiepend gesprek over bovenstaande 
onderwerpen heeft plaatsgevonden op donderdag 
31 maart, 13.00 uur.
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met de SP

Van: verkenner, de heer Arie Slob
Met:  Brammert Geerling namens de SP
Op: Vrijdag 25 maart 2022, 11.00 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag verkiezingen voor de fractie: Gewonnen in 

zowel percentage als aantal stemmen. Ten opzichte 
van landelijk SP in Zwolle goed gedaan, mede gezien 
de extra concurrentie op links

• Voor de nieuwe coalitievorming zijn meerdere 
varianten denkbaar. Doordat er een kleine beweging 
naar links is te zien, ziet de SP dit keer wel een rol in 
de coalitievorming, bijvoorbeeld samen met de PvdA 
of PvdD

• Sterke voorkeur voor coalitie van ChristenUnie, 
GroenLinks, PvdA en SP. Deze coalitie heeft dan 
20 zetels, maar juist goed om op die manier de 
democratie weer terug te leggen in de raad. 

• De fractie is ook bereid te praten over een parttime 
wethouder.

• VVD is niet op voorhand een logische partner, waren 
ze niet belemmerend de laatste jaren voor groene en 
sociale keuzes? Bij vorming met de VVD is de SP geen 
logische gesprekspartner. Bij vorming met CDA en 
D66 ziet men inhoudelijke verschillen, maar wil dan 
graag verkennen

• Als fractie diverse keren tegen de begroting 
gestemd, omdat er geen tegemoetkoming was 
op armoede. Bij de Hervormingsagenda wordt 
geconstateerd dat de uitwerking meer in lijn van 
de SP gaat dan de raadsvoorstellen, al vindt de SP 
verandering nog steeds nodig. Bouwontwikkelingen: 
sommige besluiten zijn genomen. Wel vraag of bij 
Zwartewaterzone nog andere keuzes mogelijk zijn

• Coalitieakkoord: scherpe keuzes met financiële 
onderbouwingen en uitleg over waarom de keuzes 
worden gemaakt. Raad en inwoners gedurende het 
proces regelmatig informeren

• Fractie staat sceptisch tegenover een raadsagenda: 
gevaar dat het teveel op hoofdlijnen blijft. 

Mocht er 1 komen dan leent het onderwerp 
inwonersbetrokkenheid zich hier goed voor: dan geen 
nieuw beleid maken, maar vooral doen

 
2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
• Betaalbare woningen voor iedereen: toename sociale 

huurwoningen en daarbij ook kijken naar de lasten, 
zeker qua energie, maar ook huur. Het isoleren van 
woningen en de opwek van meer duurzame energie 
is hier een belangrijk onderdeel van. Uitbreiding van 
de sociale voorraad is noodzakelijk: gebruiken voor 
betaalbare woningen voor iedereen en een goede 
verdeling. 

• Sociaal domein: Goed kijken wat er gebeurt 
bij jeugdzorg. Speerpunt voor de fractie is de 
armoedebestrijding breed, waarbij éénouder gezinnen 
en kinderen de prioriteit hebben om de armoede daar 
te bestrijden. Over andere onderwerpen in het sociaal 
domein praat de fractie graag mee.

• Groei van de stad: gaat ook om keuzes maken voor 
voorzieningen voor de lange termijn: ontmoeten in de 
wijk, opbouw jongerenwerk, investeren in wijkcentra, 
veiligheid etc. M.a.w. bij groei van de stad moet de 
sociale infrastructuur meegroeien

• Inwonersparticipatie

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om te 
gaan met financiën
• Organisatie moet ook klaar zijn voor de groei van de 

stad, daarbij wel minder gebruik maken van externe 
inhuur

• Goed kijken naar prioritering van ambities: doen we de 
dingen die nodig zijn

• Publieke energiebedrijven met deelname gemeente 
en liefst ook inwoners. De middelen die daaruit 
voortkomen gebruiken om de prijzen laag te houden

• Vermogende Zwollenaar mag wel meer betalen
• Grondstoffenplan: voorkeur voor een ander systeem. 

Dat het nu niet kostendekkend is, is geen probleem. 
Diftar kost ook veel extra geld. 

• Goed inzetten op landelijke en Europese regelingen
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met D66

Van: verkenner, de heer Arie Slob
Met:   Marco van Driel en Paul Guldemond 

namens D66
Op: Vrijdag 25 maart 2022, 12.30 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag van de verkiezingen laat tevredenheid zien 

en de vraag om meer inzet op verduurzaming, 
vergroening en betaalbaarheid, dat alles samen met 
de inwoner;

• Als fractie veel nieuwe mensen: nieuwe generatie, 
zetten graag in op verbinding en overeenkomsten en 
niet op de verschillen;

• Logisch dat de twee grootste partijen ChristenUnie en 
GroenLinks het hart van de coalitie vormen;

• Men ziet zeker een rol voor D66 in de coalitie 
weggelegd, dit zou kunnen samen met de VVD 
(inhoudelijke overeenkomsten met liberale visie op de 
samenleving, minder op verduurzamen en inclusieve 
stad), maar ook met de PvdA (overeenkomsten op 
inclusieve stad, verduurzamen, minder op visie op de 
woningmarkt);

• In het coalitieakkoord over belangrijke en moeilijke 
onderwerpen duidelijke keuzes maken, met een 
financiële vertaling daarvan. Externen op inhoud 
uitnodigen zodat het zelfde beeld ontstaat omtrent een 
opgave, pas daarna keuzes maken.

2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
• Wonen: voorkeur om te kijken naar binnenstedelijke 

oplossingen. Indien noodzakelijk voor langere termijn, 
is D66 bereid te verkennen wat er binnen de kaders 
van haar verkiezingsprogramma mogelijk is; 

• Verduurzamen en vergroenen;
• Sociaal domein: staat financieel onder druk, preventie 

belangrijker dan ooit, meer de mens centraal stellen;
• Inwonersparticipatie.

Zie voor meer informatie de bijlage van D66

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om te 
gaan met financiën
• Ambities moeten financieel gedekt zijn. D66 is in 

beginsel voorstander van kostendekkende tarieven 
en heffingen, zo ook het nieuw grondstoffenplan 
(vervuiler betaalt). Voor zorg redeneert D66 vanuit 
solidariteitsprincipe;

• Inzetten op verduurzaming en energie levert ook 
economische ontwikkeling op, maar vraagt wel een 
sturende en leidende inspanning van de gemeente om 
tot een vitaal ecosysteem te komen;

• Oprichten van energiecoöperaties kan helpen om 
inwoners te laten meeprofiteren van opwekken 
duurzame energie;

• Investeren in de gemeentelijke organisatie als gevolg 
van groei van de stad voor goede positionering van 
Zwolle in de regio en naar andere overheden.

Een tweede verdiepend gesprek over bovenstaande 
onderwerpen heeft plaatsgevonden op donderdag 
31 maart, 08.30 uur.
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met Swollwacht 

Van: verkenner, de heer Arie Slob
Met:   Silvia Bruggenkamp en Asia Golunska 

namens Swollwacht
Op: Vrijdag 25 maart 2022, 13.45 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag van de verkiezingen: zwaar verlies, wel 

even verwerken. Volgens de fractie is het verlies te 
wijten aan het grondstoffenplan, hoewel Swollwacht 
geprobeerd heeft dit zo sociaal mogelijk te maken. 

• Fractie ziet geen rol in de coalitievorming en wil zich 
de komende tijd vooral inzetten op de opbouw van 
de eigen fractie en profilering daarvan. Afgelopen 
coalitieperiode heel fijn samengewerkt en meters 
gemaakt

• Qua coalitievorming meerdere scenario’s denkbaar: 
coalitievorming met de partijen die winst hebben 
geboekt, dan naast ChristenUnie en GroenLinks 
(logisch hart) ruimte geven aan D66. Maar als je kijkt 
naar de inhoudelijke opgave ten aanzien van wonen 
dan vooral onderhandelen met de partijen die bereid 
zijn een keuze te maken voor een uitleglocatie. De 
inbreidingsmogelijkheden zijn beperkt gezien de 
opgave

• Voorkeur voor een raadsagenda: breed gedragen 
onderwerpen lenen zich daarvoor zoals: 
bewonersbetrokkenheid en communicatie. Belangrijk 
dat het onderwerpen zijn die de gehele raad wil 
verbeteren, ook valt te denken aan een onderzoek 
waarom er zo weinig mensen naar de stembus zijn 
gekomen

2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
• Wonen: aanwijzen uitleglocatie, betaalbare woningen 

voor iedereen realiseren
• Nieuwe omgangsvormen als raad, vernieuwing van 

bestuur en cultuur

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om te 
gaan met financiën
• Op voorhand geen voorstander van lastenverhoging, 

zeker niet in deze tijd
• Goed inzetten op landelijke en Europese regelingen
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Uitkomsten verkennend gesprek 
met Partij voor de Dieren

Van: verkenner, de heer Arie Slob
Met:   Debbie Mathijsen en Annemarie Spruijt 

namens de PvdD
Op: Vrijdag 25 maart 2022, 14.45 uur
Ondersteuning: Frank Wijnandts en Henriëtte Agterhuis

1. Visie op collegevorming
• Uitslag van de verkiezingen: de fractie ziet steun 

in de ideeën van de partij. Zwollenaren kiezen voor 
een groen en sociaal Zwolle. Dit vraagt om een 
intensivering van het beleid op duurzaamheid, klimaat 
en biodiversiteit

• De fractie ziet voor zichzelf een bescheiden rol in de 
coalitievorming. Eerst verder ontwikkelen binnen de 
gemeenteraad van Zwolle

• Logisch dat ChristenUnie en GroenLinks als grootste 
partijen gezamenlijk het hart vormen van de coalitie

• De PvdD ziet graag een groen en progressief college 
tegemoet

• Voorkeur voor een coalitieakkoord met duidelijke 
keuzes en een financiële vertaling

• Ziet graag een raadsagenda, onderwerpen daarvoor 
zouden kunnen zijn klimaat en energie: hoe doen 
we dit samen met de inwoners, hoe faciliteren we 
hen? Burgerberaad is ook een mooi en interessant 
instrument dat de fractie graag inzet de komende 
jaren samen met de raad

2. Inhoudelijke Speerpunten en thema’s 
• Wonen: economische en stedelijke groei 

moet niet langer het doel zijn. Kijk bij 
woningbouwontwikkelingen naar de woonladder. 
Voorstander van het bouwen van woningen, wel 
betaalbaar en goed kijken voor wie je bouwt en 
rekening houden met klimaat en natuur. 

• Klimaat en biodiversiteit
• Dierenwelzijn: een dierenwelzijnsbeleid voor alle 

dieren
• Eiwittransitie: hoe gaan we goed en duurzaam om met 

de beperkte voorraad: een plantaardig dieet in plaats 
van vlees eten heeft vele voordelen voor de gezondheid 
van mens en dier, natuur en klimaat.

3. Financiële keuzes: visie van de fractie hoe om te 
gaan met financiën
• Duurzaam verdienvermogen: de partij ziet graag 

energiecoöperaties met inwoners, waarbij inkomsten 
in het eigen gebied blijven. Inwoners hebben 
eigendom zodat ze ook volop kunnen profiteren van de 
opbrengsten

• Bij afval: de vervuiler betaalt: voorkeur voor 
gedifferentieerde tarieven met oog voor de sociale 
basis

• Er liggen veel ambities met beperkte financiële 
ruimte. Helder en afgewogen keuzes maken voor de 
komende periode 
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Aanvullende notitie CDA bij verkenningsfase 

 

Geachte heer Slob, Beste Arie, 

 

Het allerbelangrijkste is voor het Zwolse CDA het verkleinen van de tweedeling in de 

Zwolse samenleving. We zien groepen zoeken, naar zichzelf, naar houvast en ankers 

maar groepen raken ook met regelmaat op drift. Of het nu gaat over arm en rijk, over 

hoog en laag opgeleid of over jong en oud, het is een ongewenste beweging die we om 

willen keren. Zwolle is een inclusieve samenleving, daarom willen we samen bouwen 

aan Zwolle aan minder ik en meer wij. We zien de volgende urgente opgaven: 

 
1. Volkshuisvesting; via de verstedelijkingsstrategie (evenwicht in klimaat, wonen, 

mobiliteit en economie, dit als integrale aanpak) willen we een impuls in het aantal 

nieuw te bouwen woningen in evenwichtige wijken. Hier hoort een uitleglocatie 

Vechtpoort 2 bij (met ecologische corridor Vechtpoort 1) en 

beschermingsmaatregelen voor bewoning door eigenaren. In verhouding bouwen 

we 60% sociale huurwoningen en betaalbare koop, dit gelijk aan de nieuwe 

landelijke lijn van de minister van Volkshuisvesting. We bouwen met het zicht op 

2050, dus minimaal klimaatneutraal, met nul op de meter en volledig circulair.  

2. Armoede; We willen naar een armoedevrije generatie, om daar te komen zullen we 

de 47 bestaande regelingen moeten vereenvoudigen en moeten uitgaan van 

vertrouwen.  Het is zo ingewikkeld gemaakt, dat regelingen niet gebruikt worden 

omdat ze onbekend zijn of ambtenaren aangesteld worden om mensen op 

regelingen te wijzen. Via vroeg signalering en preventie willen we 

kansenongelijkheid en schuldenproblematiek aanpakken.  

3. Duurzaamheid; met inwoners aan de slag, deur voor deur, straat voor straat, buurt 

voor buurt over isoleren, minder gebruik, zonnepanelen op het dak of andere 

innovatieve mogelijkheden. Meer bewust leven door minder afval te produceren.  

4. Sociaal; Omzien naar elkaar in de straat en in de wijk, bestrijden eenzaamheid 

onder ouderen en jongeren, inzet op wijkgerichtheid en het stimuleren van 

vrijwilligers en mantelzorgers. Positieve gezondheid.  

5. Veiligheid; preventie versterken door passende voorlichting. Tegen straatintimidatie 

en criminaliteit. Voorkomen van verslavingen zoals drugs, gokken, etc.  

6. Arbeidsparticipatie willen we vergroten, iedereen draagt bij in activiteiten, waar het 

kan loon gevend, anders als vrijwilligerswerk of dagbesteding. Dit verminderd de 

eenzaamheid en versterkt de waardigheid van mensen. Dit willen we doen door de 

pilots die op dit moment in Nederland lopen te volgen en te zien wat voor Zwolle 

kan werken. Implementeren van de startbaan (gericht op doorstroom) en zorgen dat 

de bedrijventerreinen er uitnodigend bij liggen voor nieuwe en bestaande bedrijven 

en medewerkers vinden wij daar onderdeel van.  

7. Zorg; het lopende hervormingsplan van het sociaal domein zouden we door willen 

zetten, daarnaast heeft de Jeugdzorg veel aandacht nodig. We willen inzetten op 

het IJslands model, naast preventie betekent dit inzet op 1 gezin, 1 plan, 1 

regisseur.  

8. Financieel; We hebben grote ambities, maar zijn ook realistisch. Wanneer we 

financieel in zwaar weer komen, willen we eerst her prioriteren in ambities, dan 

bezuinigen, dan de lasten voor financieel draagkrachtigen vergroten. Er moet een 

sluitende meer jaren begroting zijn.  

 



Naast onderwerpen voor een coalitieakkoord, hebben we ook ideeën voor een 

raadsakkoord of -agenda. Dit kan de onderlinge samenwerking in de gemeenteraad ten 

goede komen. De volgende onderwerpen zouden daar een plek kunnen krijgen:  
A. Vertrouwen in de overheid terug winnen. We hebben minister van BZK, Hanke 

Bruins Slot een plan van aanpak aangeboden, dan zit als bijlage bij deze mail. 

B. GroenLinks en ChristenUnie hebben een plan met 10 actiepunten over 

energiearmoede gepresenteerd. Dat onderschrijven we en zouden hier de komende 

weken al mee aan de slag.  

C. De uitvoering van de stembusakkoorden COC en Internationale vrouwendag. 

 

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen ben ik 

vanzelfsprekend altijd bereikbaar.  

 

Met een hartelijke groet, 

 

CDA afdeling Zwolle 

Jan Nabers; fractievoorzitter 

 

 



 

Zwolle, 27 maart 2022 

 

 

Geachte heer Slob, beste Arie, 

 

In Zwolle is het goed leven. De stad biedt ruimte aan stedelijke voorzieningen en prachtige groene 

randen met weidse uitzichten over het IJssellandschap. En ondanks dat Zwolle inmiddels echt een 

stad aan het worden is, heeft het haar saamhorigheid behouden. Mensen komen daarom graag 

(terug) naar Zwolle om hier te wonen, werken of recreëren. Het succes van onze stad vraagt evenwel 

voortdurend onderhoud en stelt ons daarbij voor grote uitdagingen. Hoe zorgen we voor voldoende 

en betaalbare woonruimte voor Zwollenaren? Hoe gaan we in onze groeiende stad om met 

klimaatverandering en bieden we haar een duurzame toekomst? En hoe zorgen we dat temidden van 

deze grote veranderingen, Zwolle haar eigenheid behoudt en een inclusieve stad kan blijven waarin 

iedereen zichzelf kan zijn, gezien wordt en kan meedoen?  

 

De raadsverkiezingen gingen over deze grote vragen en de Zwollenaren hebben zich uitgesproken. In 

de uitslag klinkt een duidelijke behoefte door om in te zetten op een duurzamere en groenere 

toekomst, waarbij alle Zwollenaren mee kunnen doen en waarbij ze actief participeren bij de grote 

opgaven die op ons afkomen. In de komende raadsperiode zullen we immers besluiten nemen die de 

toekomst van Zwolle in belangrijke mate gaan vormen. D66 ziet daarbij de volgende urgente 

vraagstukken: 

- De woningbouwopgave:  

o enerzijds de vraag waar en ten koste van wat (inbreiden versus uitleggen) we de 

benodigde woningen zullen realiseren en hoe we tot een versnelling van de 

bouwproductie kunnen komen;  

o anderzijds de vraag voor wie we woningen willen bouwen en hoe we zorgen dat er 

een gezonde doorstroming op de woningmarkt ontstaat; 

- Verduurzamen en vergroenen (Energietransitie, klimaatadaptatie en 

grondstoffenkringloop): hoe en in welk tempo gaan we onze wijken gasloos maken, hoe 

beperken we wateroverlast en hittestress en in welk tempo gaan we grondstoffenketens 

sluiten? En op korte termijn al urgent:  hoe lossen we de problemen in onze afvalketen op?   

- De inclusieve samenleving: waarin iedereen mee kan doen (kansengelijkheid), ongeacht 

afkomst, talenten, inkomen, voorkeuren of eventuele beperkingen, maar ook mee kan 

blijven doen (denk aan de stijgende energieprijzen). De vastlopende woningmarkt, de 

energietransitie, de veranderende economie en de transformaties in het sociaal domein 

maken dat we ons extra in moeten spannen om te voorkomen dat individuen of groepen 

langs de zijlijn komen te staan of helemaal afhaken;  

- Gezonde stadsfinanciën: nog geen acuut probleem voor Zwolle, maar ook onze stad zal een 

antwoord moeten formuleren op het groeiend pakket aan verantwoordelijkheden en 

afnemende financiën vanuit het Rijk. Al in de eerste (meerjaren)begroting van het nieuwe 

stadsbestuur zal hier op moeten worden voorgesorteerd; 

- Jeugd- en Maatschappelijke ondersteuning: twee aparte beleidsdomeinen met een 

vergelijkbare vraag: Hoe zorgen we ervoor dat, naast afnemende middelen, toenemende 



vraag en de vele regionale samenwerkingsverbanden, we samenhang krijgen in een complex 

systeem, zodat we  onze inwoners kunnen ondersteunen die het nodig hebben.  

 

Als rode draad door deze vraagstukken en misschien wel de belangrijkste uitdaging, is om 

Zwollenaren goed te betrekken bij al deze keuzes. We zullen zelden iedereen tevreden kunnen 

stellen, maar we hebben de verantwoordelijkheid om te laten zien dat belangen gehoord en 

gewogen zijn. Dit is cruciaal voor het verwerven van draagvlak bij moeilijke keuzes. En vaak komen 

goede oplossingen ook gewoon van inwoners zelf. Daarom willen wij de kracht en creativiteit van de 

samenleving beter benutten. Wat D66 betreft kan hiermee al tijdens de onderhandelingen worden 

begonnen door op wisselende locaties in de stad gesprekken te voeren en daarbij ook thema-gewijs 

experts en ervaringsdeskundigen uit de stad uit te nodigen om de onderhandelaars te inspireren.  

 

Coalitieakkoord versus raadsagenda 

Waarschijnlijk treft u brede overeenstemming in de raad over wat de grote uitdagingen zijn, maar 

niet noodzakelijk overeenstemming over de bijbehorende oplossingsrichtingen of hoe deze te 

bekostigen. D66 deelt de opvatting van ChristenUnie en GroenLinks dat de grote en urgente kwesties 

vragen om een daadkrachtige coalitie die het voortouw kan nemen en oplossingen kan voorstellen 

om te bespreken met de stad en de raad. De keuzes die D66 hierbij zou willen maken, sluiten goed 

aan bij opvattingen en visies van ChristenUnie en GroenLinks. D66 ziet dan ook mogelijkheden om 

gezamenlijk een coalitie te vormen met een groen-sociale signatuur, aangevuld met een vierde partij 

die op de grote vraagstukken een vergelijkbare oplossingsrichting voorstaat.   

 

Desalniettemin vinden wij het belangrijk dat door- en met de gehele gemeenteraad kan worden 

samengewerkt op belangrijke vraagstukken en onderwerpen. Een aanvullende raadsagenda op het 

coalitieakkoord op hoofdlijnen kan daar een mooi instrument voor zijn. Onderwerpen die daar wat 

ons betreft in zouden passen, maar die vooral een aanzet zijn om de agenda gezamenlijk mee te 

vullen kunnen bijvoorbeeld zijn:  

- inwonersparticipatie en vernieuwing lokale democratie; 

- inclusiviteit en gelijkheid, (institutionele) discriminatie en racisme; 

- sociale en culturele voorzieningen; 

- veiligheid; 

- inrichting van de binnenstad; 

- mobiliteitsvraagstukken. 

 

Over oplossingsrichtingen kunnen raad en college dan met elkaar in gesprek gaan, waarbij er ruimte 

is voor wisselende meerderheden. Dit draagt bij aan transparantere besluitvorming en betere 

onderlinge verhoudingen in de raad. 

 

In alle gevallen is het voor D66 van belang dat we de opgaven integraal benaderen en daarbij het 

uitgangspunt is ons te richten op een langetermijnvisie. 

 

In uw opdracht zijn door ChristenUnie en GroenLinks ook enkele meer specifieke vragen of 

aandachtspunten benoemd. Onze gedachten daarbij zijn de volgende: 

- Verdienvermogen: Het verdienvermogen van de gemeente is naar onze mening beperkt 

beïnvloedbaar. Voornamelijk via belastingtarieven en kostenbesparingen. Opbrengsten uit 



grondexploitaties of bijdragen vanuit andere overheden kunnen wel tot (incidentele) 

substantiële extra inkomsten leiden. Vanuit het profijtbeginsel is D66 voorstander van 

kostendekkende tarieven, met de kanttekening dat kostendekkendheid ook bereikt kan 

worden door kosten te besparen. 

Het verdienvermogen van de gemeenschap zou D66 willen vergroten door in onze regionale 

economische ontwikkeling aan te sluiten op de energietransitie en circulariteit. Door goede 

verbindingen te leggen tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven (o.a. maakindustrie en 

installatietechniek) kan in de regio Zwolle een krachtig ecosysteem ontstaan dat niet alleen 

de verduurzaming faciliteert, maar ook duurzaam ons verdienvermogen vergroot.   

- Samenwerking tussen raadsfracties en onderlinge relaties: D66 onderschrijft de stelling van 

mevrouw Bruggenkamp (Swollwacht) tijdens het duidingsgesprek dat alle leden van de 

Zwolse raad het beste willen voor de stad. Die drijfveer verbindt fracties en biedt een stevige 

basis voor een open samenwerking, over grenzen tussen oppositie en coalitie heen.  

 

Bij deze willen wij u danken voor het prettige gesprek dat we in het kader van de verkenning met u 

hebben gevoerd en tevens voor de mogelijkheid om onze inbreng op deze manier ook nog schriftelijk 

kenbaar te maken. We zien uit naar uw verslag en adviezen voor het vervolg. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

Marco van Driel 

Fractievoorzitter D66 Zwolle 



Aanvullende notitie PvdA bij verkenningsfase 

Gesprek met de verkenner 
24 maart 2022 
 
We zien in de verkiezingsuitslag een beweging naar sociaal en links, gezien het verlies van 
CDA, VVD en Swollwacht en de winst bij SP, PvdD, D66, Volt en bij ons. Gezien die uitslag en 
de opgaven waar Zwolle de komende jaren voor staat lijkt ons een coalitie met motorblok 
CL-CU goed verdedigbaar. De PvdA sluit graag aan, dat lijkt ons logisch gezien de 
programmatische overeenkomsten. Gezien de uitslag zou het vanuit ons bezien ook 
begrijpelijk zijn als daar nog een linkse en groen georiënteerde partij bij aansluit. Ook 
hoorden we in het duidingsdebat de roep om een breder draagvlak. We kunnen ons 
voorstellen dat er uit de gesprekken blijkt dat er meer partijen bereid zijn om aan te 
schuiven bij een sociaal-groene coalitie. 
 
Met een sociaal-groene coalitie kan Zwolle snel (verder) met belangrijke vraagstukken: 
duurzaamheid (energiebesparing door hulp bij isolatie inwoners, bedrijven, energie 
opwekking, schone mobiliteit), volkshuisvesting (betaalbaarheid en 
beschermingsmaatregelen, een huis voor iedereen, opvang vluchtelingen) een eerlijke 
economie waar iedereen mee kan doen (sociale ondernemingen, circulaire economie, focus 
op brede welvaart, fatsoenlijk loon, maar ook een sociaal vangnet voor wie het niet alleen 
redt), goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft (zonder drempels, wachtlijsten) en 
gelijke kansen voor iedereen, waar je wieg ook staat. Met een belangrijke gezamenlijke taak: 
de overheid moet weer naast in plaats van tegenover mensen staan. De gemeente is een 
bondgenoot. Daarvoor zou de coalitie elkaar moeten kunnen vinden in een gedeelde 
maatschappijvisie: hoe kijken we naar onze samenleving? Uitgangspunt is dat de mens 
centraal staat en niet het systeem. Gemeenschapszin plaatsen we boven eigen belang. 
 
Suggesties voor inwonersbetrokkenheid tijdens onderhandelingen 
Een of twee-wekelijkse persconferentie, bijvoorbeeld vanuit een wijkcentrum. 
Belangrijk om ook de kersverse kinderraad te betrekken. Er kan ook gekeken worden naar 
online polls of vragenlijsten. Als het (digitaal) toegankelijke manieren zijn waar alle 
Zwollenaren die zouden willen, aan mee kunnen doen. 
 
Samenwerking tussen raadsfractie en onderlinge relaties 
Wij het liefst coalitie-afspraken op hoofdlijnen en zouden expliciet willen maken waar geen 
afspraken over worden gemaakt. Het college kan bijvoorbeeld scenario’s voorleggen of 
dilemmanotities. Wij zien technische oplossingen als een raadsagenda of raadsakkoord zeker 
als optie, maar het gaat voornamelijk om het intrinsiek willen veranderen van de 
bestuurscultuur. Door dit bespreekbaar te maken en te houden tijdens de raadsperiode 
houden we elkaar scherp. 
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Griffie Zwolle
t.a.v. dhr. Arie Slob (informateur)
Grote Kerkplein 15
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Zwolle, 28-3-2022

Onderwerp: Bijdrage Volt aan verkenningsfase nieuwe coalitie

Geachte heer Slob,

Vorige week zijn wij door u uitgenodigd tot een gesprek over onze ideeën voor de vorming
van een nieuw college. Wij zijn uiteraard op deze uitnodiging ingegaan en hebben een
positief gesprek met u gehad. Graag laten wij met deze brief onze inbreng weten aan de
collega raadspartijen en aan de Zwolse samenleving. Als onze inbreng vragen oproept,
neem dan gerust contact met ons op.

Duiding van de verkiezingsuitslag
Bijna de helft van de Zwollenaren heeft niet gestemd. Wij zien hierin een enorme opgave:
we hopen dat de gemeenteraad gezamenlijk d.m.v. meer transparantie, openheid en
zeggenschap de betrokkenheid van inwoners bij onze lokale democratie wil terugwinnen.
Want zonder een levendige democratie waarin alle Zwollenaren gehoord worden, lukt het
niet om de grote opgaven van vandaag goed aan te pakken.

In de keuzes van de Zwollenaren die wél gestemd hebben, zien wij een duidelijke roep om
leiderschap in het aanpakken van klimaatverandering en het beschermen van natuur in en
rondom onze stad. Ook kiest de Zwollenaar voor sociale gelijkheid en rechtvaardigheid: bij
het bouwen van woningen, de hoogte van de energierekening, kansengelijkheid op school
en op de arbeidsmarkt. En met 3,7% van de stemmen voor Volt laten Zwollenaren zien dat
we over onze grenzen moeten durven kijken voor oplossingen die bijdragen aan het
realiseren van de duurzame en sociale samenleving die we met elkaar willen hebben.

Het komen tot een nieuw college
Volt neemt voor het eerst plaats in de Zwolse gemeenteraad en daarbij past
bescheidenheid. Wij zien geen rol voor onszelf in de vorming van het nieuwe college. Wij
kijken ernaar uit om met alle partijen en de Zwollenaar op een constructieve wijze te gaan
samenwerken in de raad en te bouwen aan de toekomst van Zwolle.

Wel hebben we ideeën voor het nieuwe college. Zo hopen we dat het nieuwe college niet
alle plannen tot in detail vastlegt in een collegeakkoord. De beste ideeën en daarmee de
beste oplossingen ontstaan in open dialoog met de samenleving. Wij hopen daarom op
een coalitieakkoord op hoofdlijnen voor de meest urgente opgaven van Zwolle.

Meest urgente opgaven voor collegeakkoord
De meest urgente opgave is het versterken van de verbinding tussen gemeente en
samenleving. Dit vraagt in onze ogen om commitment van de voltallige raad en wij zien
afspraken hierover daarom graag terug in een raadsakkoord (zie hieronder en bijgaand).
We zien hiernaast nog 3 urgente opgaven: 1) tegengaan klimaatverandering, 2) betaalbaar
wonen; en 3) sociaal domein. Graag geven wij vanuit onze Europese blik een aantal ideeën
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mee aan de politieke partijen die gaan deelnemen aan het nieuwe college:

● Aanpakken van klimaatverandering
Het aanpakken van klimaatverandering vraagt om leiderschap én om grote
betrokkenheid vanuit de samenleving. Want het maken van meters lukt pas echt als
iedereen een steentje bijdraagt. Om deze reden hopen wij dat het nieuwe college
besluit tot het organiseren van een burgerforum over klimaatverandering. Zo
brengen we alle Zwollenaren op de hoogte van de laatste inzichten van
klimaatwetenschappers en kunnen we samen bekijken wat dit voor de toekomst
van Zwolle betekent. Laten we samen de route uitstippelen naar een
energieneutraal Zwolle.

● Betaalbaar wonen
Wonen is een basisrecht voor iedereen. Er moet zo snel mogelijk duurzaam,
innovatief en betaalbaar gebouwd worden voor het sociale en middensegment. Wij
hopen dat het nieuwe college een opkoopbescherming instelt om bestaande
woningvoorraad te beschermen. Ook hopen we dat het nieuwe college zich laat
inspireren door de Weense wooncoöperaties. Concreet hopen wij dat de regels
rondom collectief bouwen aanpast worden om het coöperatieve model mogelijk te
maken in Zwolle.

● Sociaal domein
We hopen dat het nieuwe college investeert in jongeren. Door de enorme
onzekerheid en eenzaamheid van de afgelopen (corona)jaren, kunnen zij wel een
steuntje in de rug gebruiken. Wij hopen dat het nieuwe college het IJslands
preventiemodel invoert. Dit model is gericht op het creëren van een positieve
leefomgeving voor jongeren,  door te investeren in aanbod van sport, kunst &
cultuur, en andere manieren van vrijetijdsbesteding. Door deze nieuwe en positieve
leefomgeving met ‘natural highs’ kunnen jongeren gezond, veilig en kansrijk
opgroeien, waarbij ze drank en drugs laten staan. Hiermee verbeteren we
tegelijkertijd de veiligheid in Zwolle, aangezien gebruikers drugscriminaliteit in
stand houden.

Samenwerken met een raadsakkoord
Volt staat voor constructieve samenwerking. We zoeken liever naar overeenkomsten dan
dat we krampachtig verschillen proberen uit te vergroten. Die verschillen kunnen we
natuurlijk wel gebruiken om onze blikken te verscherpen. Maar laten we blijven zoeken
naar alle kansen om elkaar te vinden met het gezamenlijke vertrouwen dat we het welzijn
van de Zwollenaar en Zwolle vooropstellen. We kunnen de problemen van de 21e eeuw
namelijk alleen aanpakken door samen te werken. Wij zijn daarom enthousiast over het
sluiten van een raadsakkoord. In de bijlage hebben wij onze ideeën voor het raadsakkoord
uitgewerkt.

Hoogachtend,

Namens de fractie van Volt Zwolle,
Cankut Ercan
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BIJLAGE - Inbreng voor Raadsakkoord
Eenheid in verscheidenheid
Volt is enthousiast over de mogelijkheid om een raadsakkoord te sluiten. Elk van de 10
partijen die nu verkozen is, heeft volgens de Zwolse samenleving wat toe te voegen aan de
Zwolse raad. In de verkiezingsuitslag lezen wij dan ook een duidelijke oproep van de
Zwollenaar om geen politiek geluid verloren te laten gaan. Vandaar dat wij een
raadsakkoord een goed middel vinden om de onderlinge samenwerking mee vorm te
geven. Het zorgt ervoor dat wij al vanaf het begin van de raadsperiode met elkaar zoeken
naar manieren om onderlinge verschillen te overbruggen en de beste oplossingen voor
Zwolle te vinden. Op die manier zorgt het raadsakkoord er ook voor dat de koers van de
gemeente vanaf het begin kan rekenen op een breed politiek draagvlak. Iets wat wij in de
komende vier jaar met elkaar kunnen vasthouden en verder kunnen uitbouwen.

Liever geen raadsagenda, maar een raadsakkoord
Een raadsakkoord geeft in onze ogen een stevigere basis voor samenwerking dan de
lossere, en daarmee meer vrijblijvende, raadsagenda. Het liefst werken wij dus toe naar
een raadsakkoord waar alle partijen de handtekening onder zetten. Het raadsakkoord is
daarmee geen doel op zich, maar wel een prachtige manier om ons doel te borgen: een
goede samenwerking, in de raad, aan de toekomst van Zwolle.

Het begint met een goed gesprek
Het is voor alle partijen belangrijk dat de inhoud van het raadsakkoord op consensus kan
rekenen. Daarom zijn wij bereid toe te werken naar een tekst waarin iedereen zich herkent.
Om dat te kunnen doen, vinden wij het belangrijk om al onze ideeën vanaf het begin
openlijk mee te geven. We gaan ervan uit dat niet al onze ideeën het raadsakkoord halen.
Maar we hopen hiermee wel voeding te geven aan interessante gesprekken.

Inhoud van het akkoord
In het raadsakkoord hopen wij met elkaar af te spreken welke houding en rol de gemeente
in de komende jaren ten opzichte van de samenleving zal vervullen. Wij hopen dat de
gemeenteraad wil kiezen voor een stevige investering in inwonersparticipatie, in een
gelijkwaardig speelveld voor bewonersinitiatieven, in het versterken van digitale inclusie,
in het centraal stellen van welzijn in beleidsontwikkeling en in de onderlinge
samenwerking om al het voorgaande mogelijk te kunnen maken.

1. Inwonersparticipatie
Bijna de helft van de Zwolse samenleving heeft besloten om niet deel te nemen aan een
van de belangrijkste processen van onze lokale democratie. Het is tijd om flink te
investeren in de samenwerking met de Zwollenaar, zodat iedereen ervaart dat je stem
ertoe doet. Laten we onze inwoners vertrouwen en in hen investeren. Niet met woorden,
maar met invloed.  Wij stellen voor om de volgende activiteiten met elkaar af te spreken:

● Laten we pro-actiever communiceren naar onze inwoners. Laat de gemeente aan
elke Zwollenaar een (nieuws)brief sturen met daarin de volgende info:
1) Waar heb je als inwoner recht op?;
2) Waar kan je meedoen (agenda van de wijkvereniging, raadsagenda, ZwolleDoet,
Jongerenplatform, etc.)?;
3) Hoe kom je in contact met de gemeente en met de gemeenteraad?;
4) Welke besluiten heeft de gemeente onlangs genomen?
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● Laten we op de gemeentelijke website inzicht geven in de voortgang van alle
projecten die op dit moment lopen en waar de gemeente bij betrokken is. Zo
kunnen inwoners op de hoogte blijven van ruimtelijke of maatschappelijke
projecten in hun directe leefomgeving. En kan iedereen per projectfase zien hoe ze
hun stem kunnen laten horen en kunnen meedoen. Zo maken we de
informatievoorziening over proces en uitkomsten laagdrempeliger en
toegankelijker voor inwoners.

● Laten we een permanent burgerforum instellen, om moeilijke onderwerpen zoals
klimaatverandering samen met inwoners beet te pakken. Het burgerforum krijgt
een zelfstandig secretariaat die de lotingsprocedures, de inhoudelijke
ondersteuning en gespreksbegeleiding van het burgerforum organiseert.
Onderwerpen voor het burgerforum kunnen aangedragen worden door de
gemeenteraad én de samenleving zelf. Zo brengen we inwoners met elkaar én met
de politiek structureel in verbinding, en leren we beter luisteren naar elkaar.

● Laten we preferenda organiseren bij grote ruimtelijke projecten, waardoor
inwoners direct invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun straat en wijk.
Hiervoor kunnen we gebruik maken van de Open Stad software waar gemeente
Zwolle al mee experimenteert.

● Laten we 1% van de raadsbegroting overhevelen naar wijkbudgetten, waar
inwoners zelf over mogen beslissen in een democratisch proces met heldere
spelregels. Laten we hiervoor gebruik maken van de Open Stad software en ons
aansluiten bij de coalitie van gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Alphen aan den
Rijn) die hier al ervaring mee heeft. Laten we ook samenwerken met
wijkverenigingen, om de burgerbegroting zo inclusief mogelijk te maken.

● Laten we heldere participatiespelregels ontwikkelen voor alle soorten
participatieprocessen, vóórdat de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd.
Hiervoor nemen we de spelregels van het Zwolse Wijken Platform als uitgangspunt
en werken deze verder uit binnen de Doe-tank!

● Laten we het initiatief van de Stadkamer tot een tijdelijke kinderraad overnemen
en permanent maken, waarbij we ook een kinderburgermeester aanstellen.

2. Samenwerking met bewonersinitiatieven, coöperaties en
bewonersbedrijven

Zwolle heeft opvallend veel bewonersinitiatieven, bewonersbedrijven en coöperaties, die
dagelijks werken aan het beter maken van onze stad. Dat doen ze door de grote
maatschappelijke opgaven van onze tijd aan te pakken: betaalbaar wonen, meer groen in
de stad, opwekken van hernieuwbare energie, hergebruik van grondstoffen, tegengaan
van eenzaamheid en samen betekenis geven aan het leven. Bewonersinitiatieven zijn in
onze ogen de belangrijkste partner van de gemeente en verdienen het om als zodanig
erkend te worden.  We stellen voor om het volgende met elkaar af te spreken:

● Laten we in gesprek gaan met bewonersinitiatieven, bewonersbedrijven en
coöperaties om te inventariseren hoe zij beter ondersteund kunnen worden
vanuit de gemeente.

● Laten we financiering voor de startfase van bewonersprojecten aanbieden, door
een revolverend fonds in de ordegrootte van €5 miljoen op te richten. Zo helpen
we bewonersinitiatieven de lastige beginfase overbruggen waarin ze nog weinig
budget hebben.

● Laten we een keurmerk ontwikkelen voor bewonersinitiatieven. Dit geeft de
gemeente een stevig fundament voor het kunnen aanbieden van financiële
garantstelling van deze initiatieven bij banken.
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● Laten we een gelijkwaardig speelveld creëren voor bewonersinitiatieven,
coöperaties en bewonersbedrijven door gemeentelijke regelgeving aan te passen.
Het is niet eerlijk om bewonersinitiatieven te vragen om te concurreren of samen
te werken met marktpartijen, wanneer het verschil in financiële middelen,
expertise en governance betekent dat bewonersinitiatieven dit vrijwel altijd
afleggen. Laten we oog hebben voor maatschappelijk rendement en nieuwe regels
ontwikkelen, zoals: een buurtrecht op maatschappelijk vastgoed en een andere
rekenmethode voor de grondprijs voor wooncoöperaties.

3. Brede welvaart
We willen met z’n allen Zwolle door de klimaat- en biodiversiteitscrisis heen gidsen. Dit
betekent dat een heldere economische koers nodig is: waarin sociaal en ecologisch herstel
centraal staat. Of anders gezegd: brede welvaart. Om als gemeenteraad de Zwolse
samenleving te kunnen gidsen naar brede welvaart, zijn duidelijke indicatoren nodig op
basis waarvan we beleidsafwegingen kunnen toetsen. Wij stellen daarom de volgende
afspraak voor:

● Laten we een samenwerking aangaan met het Doughtnut Economics Action Lab
(DEAL) van econome Kate Raworth, in navolging van steden als Amsterdam,
Copenhagen en Berlijn. Deze samenwerking levert inzicht op in de ecologische
voetafdruk van Zwolle en de mate waarin er op dit moment tegemoetgekomen
wordt aan het welzijn van onze inwoners. Daarmee biedt de samenwerking
handvatten voor het uitstippelen van de route naar een circulair, sociaal en
duurzaam Zwolle. Lees hier meer over de Amsterdamse donut als voorbeeld. Het
liefst gaan we deze samenwerking aan in Regio Zwolle, samen met ondernemers,
onderwijsinstellingen en inwoners.

4. Digitale zaken
De gemeente is er voor iedereen. We willen dat iedereen dit ook zo ervaart en we de
menselijke maat vinden. Zeker als het gaat om digitale zaken, want we zien dat steeds
meer zaken worden online geregeld. Zo ook de vergaderstukken van de gemeenteraad en
een groot deel van de gemeentelijke dienstverlening. Om de toegankelijkheid hiervan te
vergroten, willen wij graag de volgende afspraken maken:

● Laten we proberen om het Zwolse raadsinformatiesysteem door te ontwikkelen.
De informatie willen wij graag op basis van thema in plaats van datum zoekbaar
maken. En liefst koppelen we er een abonneer functie aan, zodat inwoners
gemakkelijk op de hoogte kunnen blijven van de voor hen belangrijke
onderwerpen.

● Laten we proberen om de websites van de gemeente (zwolle.nl;
jouwstukjezwolle.nl; mijnwijk.zwolle.nl) met elkaar te integreren tot 1 platform,
dat voor iedereen makkelijk te vinden en te gebruiken is. Bijvoorbeeld zoals de stad
Brussel dit heeft gedaan (brussel.be).

● Laten we informatie zo toegankelijk mogelijk maken, door de informatie als open
source gegevens online te publiceren. En laten we inwoners de mogelijkheid
bieden om de informatie die de gemeente over hen heeft in te zien op verzoek.
Inwoners hebben het recht op alle informatie die met publieke middelen worden
gemaakt en verzameld.

● Laten we, in samenwerking met wijkverenigingen en de Stadkamer, de fysieke
aanspreekpunten voor digitale ondersteuning uitbreiden. Digitale inclusie is niet
vanzelfsprekend en menselijk contact is hierin cruciaal.
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5. Raadssamenwerking
Een sterke raad kenmerkt zich door een goede informatievoorziening en constructieve
onderlinge verhoudingen. Wij zien ernaar uit om bij te dragen aan de gemeenteraad en ons
constructief en positief in te zetten. Gebaseerd op het rapport van Fons Nijnens en de
bijdragen van de verschillende partijen hieraan, zien wij de mogelijkheden om de volgende
afspraken te maken:

● Laten we het strategisch vermogen van de gemeenteraad versterken door
strategische heidagen te organiseren.

● Laten we structurele bijpraatmomenten voor coalitie én oppositie organiseren.
● Laten we het raadsdebat op hoofdlijnen in plaats van op detailuitwerkingen

voeren, aan de hand van dilemma- en scenarionotities. In deze notities zien wij
graag een lange termijn perspectief terug, om gezamenlijk het benodigde
leiderschap in de klimaatcrisis te kunnen tonen.

● Laten we de vergadervormen herzien en met name de mogelijkheden van
inwoners om deel te nemen uitbreiden.

● Laten we de agendastructuur aanpassen en onderwerpen gebiedsgericht op de
agenda plaatsen. Dit is heel goed te combineren met het idee om vaker op locatie
te vergaderen en maakt het boeiender voor toehoorders die in de wijk wonen waar
de raad vergadert.

● Laten we de regionale raadssamenwerking ook versterken. Zwolle is onderdeel
van vele samenwerkingsverbanden, waar raadsleden directe invloed op horen te
hebben. Laten we meer regionale raadswerkgroepen oprichten, waar raadsleden
uit alle gemeenten die in het samenwerkingsverband zitten onderdeel van uit
maken. De RSAB werkgroep van de RES West-OVerijssel is hiervan een goed
voorbeeld. Met regionale raadswerkgroepen kunnen we onze regionale
informatiepositie versterken, processturing uitoefenen, het netwerk onderhouden
en gezamenlijk signaleren als inwoners beter gehoord kunnen worden in de
regionale planvorming.
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