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Bezuinigingsvoorstel sP zwolle
Zwolle zit in financieel moeilijke tijden. Door het onverantwoorde beleid van vorige colleges om –tegen 
de waarschuwingen van de SP in– vooral in te zetten op woningen in het dure segment, kantoren en 
bedrijventerreinen waar weinig mensen op bleken te zitten wachten, heeft Zwolle enorme verliezen op 
haar grondexploitatie gemaakt. Vorig jaar alleen al hebben we 60 miljoen moeten afschrijven op grond in 
Stadshagen.

Daarnaast heeft de gemeente te maken met meer taken vanuit het Rijk en de Provincie, maar minder geld 
om die uit te voeren. Bovendien zorgt de economische crisis voor een steeds lastigere financiële situatie. 
Belastinginkomsten dalen, uitgaven aan bijvoorbeeld uitkeringen stijgen. Dat betekent dat Zwolle niet 
ontkomt aan bezuinigen. De SP erkent dit. Hoe er echter bezuinigd wordt zal een hoop uitmaken.  
De huidige berekeningen laten zien dat Zwolle –na alle bezuinigingen die al hebben plaatsgevonden in 
ieder geval in 2016 en 2017 jaarlijks gemiddeld 7 miljoen zal moeten bezuinigen. Dat is een flinke opgave.

Voor de SP staan een aantal uitgangspunten centraal: aan de ene kant willen wij een lasten verhoging 
voorkomen. De aanslag van het Kabinet op onze portemonnee is al hoog genoeg. Aan de andere kant 
willen wij ook niet bezuinigen op zaken die de financiële positie van Zwollenaren direct raken, of de 
gemeentelijke dienstverlening verslechteren. Het liefste willen wij zelfs nog wat kunnen investeren.
Wij hebben er daarom voor gekozen om voor een deel structureel te bezuinigen op een aantal onderdelen 
van de eigen organisatie waarvan wij denken dat het haalbaar en gepast is. Buiten deze onderdelen  
laten we ambtelijke organisatie verder buiten de bezuinigingen, omdat hier al fors op bezuinigd is 
afgelopen jaren. Daarnaast doen we incidenteel een beroep op een aantal reserves en willen we vastgoed 
van de hand doen. Wij gaan er vanuit dat vanaf 2017 de financiële situatie van de gemeente zal verbeteren: 
het zij doordat de economische crisis dan is afgenomen of omdat er tegen die tijd een ander, hopelijk beter 
kabinet zit.
 
Bij onze voorstellen zijn we uitgegaan van de begroting 2014 van de gemeente Zwolle. Hierin zijn  
de bezuinigingen voor 2015 al gedekt. Er zijn ook externe factoren die het beeld voor Zwolle wat 
rooskleuriger kunnen maken: zo heeft de provincie plannen voor een grondfonds dat de gronden van 
gemeenten opkoopt om ze van hun potentiele schuldenlast af te helpen, waarbij gemeente die kosten  
later weer moeten terugbetalen. Dat zou op korte termijn de financiële positie voor Zwolle behoorlijk 
kunnen verbeteren, maar zolang er nog geen zekerheid is kiezen we ervoor dit nog niet in onze plannen 
mee te nemen.
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Bezuinigingen incidenteel (eenmalig) Alle bedragen x 1000 

1% korting bestemmingsreserves 1500

Verkoop niet-essentieel vastgoed 3000

Opheffing Stadsontwikkelingsfonds 5000

Totaal bezuinigingen incidenteel 9500

 

 Totaal

Bezuinigingen structureel (jaarlijks) 2015 2016 2017  

Beperken externe inhuur 500 500 500  

Zwolle Marketing 300 300 300  

Bezuiniging onderhoud buitengebied 200 200 200  

Diverse projecten ZKN 300 200 200  

Afschaffen makelaarsfunctie Muzerie 500 500 500  

Organisatie-ontwikkeling 500 500 500  

Bezuinigingen bestuurlijke communicatie, reizen en ondersteuning 200 200 200  

Totaal structureel 2500 2500 2500  

Meerjarige inzet incidentele bezuiniging 0000 3000 6500 9500

Totale bezuiniging 2500 5500 9000 17000

Structurele bezuiningsopgave 0000 5500 8400  

Investeringsruimte meerjarig incidenteel 2500 0000 600 3100 
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Toelichting per post:
1% KoRtINg BEstEmmINgsREsERvEs
De gemeente heeft voor ongeveer 150 miljoen aan bestemmingsreserves voor allerlei projecten. Wat 
verwachten dat het mogelijk is om eenmalig 1 % op alle projecten waar deze reserves voor zijn ingesteld 
te bezuinigen en dus de totale reserves met 1,5 miljoen te laten afnemen. Deze 1,5 miljoen zetten we als 
meerjarig incidenteel geld in.

vERKooP NIEt-EssENtIEEL vAstgoED
De gemeente verhuurt zo’n 200 panden of delen van panden aan organisaties en particulieren. Dit gaat om 
kantoorruimte maar ook soms om woonhuizen, en de geïncasseerde huur lijkt lang niet altijd in verhouding 
te zijn tot vergelijkbare huren op de vrije markt. De SP wil daarom dat de gemeente overgaat tot verkoop 
van vastgoed dat niet voor eigen organisatie wordt gebruikt. Uiteraard moeten de huidige gebruikers 
hierbij de eerste optie tot kopen krijgen. Hoewel het lastig is te voorspelen wat een dergelijke operatie kan 
opleveren schatten wij in dat dit zeker 3 miljoen kan opbrengen, die we meerjarig incidenteel inzetten.

oPhEffEN stADsoNtWIKKELINgsfoNDs
Het stadsontwikkelingsfonds ziet de SP vooral als een speeltje voor het college om leuke ruimtelijke 
projecten mee te financieren. Dat is aardig in economische goede tijden, maar in tijden van crisis besteedt 
de SP dergelijk geld liever aan werk of sociaal beleid. Er zit nog bijna 5 miljoen in het fonds, dat wij 
meerjarig incidenteel inzetten.

BEPERKEN ExtERNE INhuuR
De gemeente geeft jaarlijks tussen de 15 en de 20 miljoen euro uit aan de externe inhuur van bijvoorbeeld 
adviesbureaus en juristen. Uit onderzoek uit het verleden is gebleken dat Zwolle een gemeente was met 
bovengemiddeld veel externe inhuur. Dat moet en kan wat de SP betreft anders: inhuur is vaak duur en 
je bouwt als gemeente geen eigen kennis op. Eigenlijk zou niet meer dan 10% van de ambtelijke inzet 
externe inhuur moeten zijn, maar vanwege de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren gaan we uit van 
een beperkte afname van een half miljoen structureel.

BEPERKEN zWoLLE mARKEtINg
De afgelopen jaren heeft de gemeente forse investeringen gedaan om Zwolle aantrekkelijker te maken 
voor bezoekers, bijvoorbeeld aan de Fundatie en boekhandel Waanders, aan het verbeteren van 
parkeergelegenheid en het aanleggen van nieuwe bruggen. Daar komt komende jaren de investering in 
de spoorzone nog bovenop. Volgens de SP is het nu tijd om de verbeteringen zichzelf te laten verkopen, 
en te stoppen met de meeste activiteiten van Zwolle marketing. Alleen voor de allernoodzakelijkste 
communicatie blijft budget over, van de rest boeken wij een structurele bezuinigingen van 300.000 euro in.

BEzuINIgINg gRoENoNDERhouD BuItENgEBIED
Bezuinigingen op groenonderhoud zijn nooit leuk: de omgeving kan er rommeliger en minder aantrekkelijk 
door worden. Wij kiezen ervoor om specifiek te bezuinigen om groenonderhoud in het buitengebied: daar 
is vrij groeiend groen het meest op zijn plaats en wonen bovendien het minste mensen. Daarnaast hebben 
particulieren via de regeling groene diensten de mogelijkheid om zelf met subsidie groenelementen te 
onderhouden.
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DIvERsE PRojEctEN zWoLLE-KAmPEN NEtWERKstAD
De SP is altijd al kritisch geweest op het functioneren van Zwolle-Kampen netwerkstad (ZKN). Lang niet 
alles wat uit deze samenwerking komt is nuttig. Zo is bijvoorbeeld het beruchte Ipads-voor-ouderenproject, 
dat zelfs de landelijke media haalde als voorbeeld van onzinnige geldverspilling, een project van ZKN. 
Daarnaast vind de SP dat er geen hele projectorganisatie nodig is voor het samenwerken van drie 
overheden. Een flinke bezuiniging is hier dus op zijn plaats.

AfschAffEN mAKELAARsfuNctIE muzERIE
In 2012 besloot een meerderheid van de raad –tegen de wens van de SP in- om het normale muziek-
onderwijs bij de Muzerie te beëindigen. De docenten van de Muzerie kwamen hiermee op straat te  
staan. De directie en het ondersteunende personeel is echter gewoon aangebleven, en voor hen is een  
nieuwe functie bedacht als makelaar tussen scholen en particuliere aanbieders van muziekonderwijs. 
Volgens de SP heb je hier geen forsbetaalde directeur en handvol beleidsambtenaren voor nodig:  
scholen kunnen zelf beslissen wat voor muziekonderwijs ze nodig hebben, en kiezen hoe middelen  
worden ingezet. Een muziekschooldirecteur zonder muziekdocenten is voor ons als een generaal  
zonder troepen, en kan daarom beter wegbezuinigd worden.

oRgANIsAtIE-oNtWIKKELINg
De gemeente heeft standaard een behoorlijk bedrag begroot om de gemeentelijke organisatie verder  
te ontwikkelen. Dat is terecht, want een ambtelijke organisatie als die van Zwolle staat voortdurend voor 
nieuwe uitdagingen. Maar juist omdat we in dit bezuinigingsvoorstel de ambtelijke organisatie grotendeels 
met rust laten vinden we dat we nu op de organisatie-ontwikkeling wel wat kunnen bezuinigen.

BEzuINIgINgEN BEstuuR
Wie burgers vraagt te bezuinigen, moet zelf ook bereid zijn de broekriem strakker aan te trekken.  
De SP stelt dit al jaren in de gemeenteraad. Helaas worden voorstellen van de SP om vergoedingen  
aan raadsleden of collegeleden te beperken structureel weggestemd of zelfs niet eens besproken.  
Toch kan er nog best bezuinigd worden, bijvoorbeeld op de communicatie en reiskosten van het college. 



zwolle@sp.nl
www.zwolle.sp.nl


