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Deze perspectiefnota voelt als een stilte voor de storm. Niet alleen omdat het lijkt dat de echte 
bezuinigingen – als gevolg van de korting op het gemeentefonds door een nieuw kabinet - nog 
moeten komen, maar ook doordat veel besluiten vooruit worden geschoven. De zogenaamde 
toezeggingen zijn dan ook niet van de lucht: 
 wijkaccommodaties, de alarmbellen rinkelen al twee jaar, maar nog steeds geen besluiten 
 knelpunten WMO, al een half jaar jaagt de wethouder mensen de stuipen op het lijf met 

bezuinigingen, maar waarop nu wordt bezuinigd blijft voor velen een raadsel  
 veiligheidsbeleid, visie op participatie en voorstellen voor wijkbudgetten worden ook 

vooruitgeschoven. 
 
 Er is  niets mis met de tijd nemen om goed beleid te maken, maar we kunnen toch wel 
verwachten dat nu een tipje van de sluier wordt opgelicht. Argument van het stadsbestuur is 
dat we moeten wachten op de rijksbezuinigingen. Bij de bijstand zijn die inmiddels bekend en 
brengen Zwolle voor 4 miljoen in de problemen. Het antwoord van de wethouder is: daar 
komen we nog wel op terug. 
Een perspectiefnota hoort perspectief te bieden, anders is het niet meer dan een 
meerjarenbegroting met een lijstje `daar komen we nog op terug´-punten. Er zijn veel  
Zwollenaren en organisaties afhankelijk van dit beleid, en zij blijven nu nog langer in 
onzekerheid over de toekomst.  
 
Voortijdig schoolverlaten 
Als de beleidsprioriteiten van het college af te meten zijn aan het aantal toezeggingen, dan 
komt het onderwijs in Zwolle er wel erg bekaaid vanaf. Naast het lovenswaardige project 
gezonde klassen beperkt deze perspectiefnota zich tot de constatering dat de Rijksgelden  voor 
voortijdig schoolverlaters zijn verdwenen en we dus iets anders moeten  verzinnen – zonder te 
zeggen wat, laat staan er middelen voor vrij te maken. We zetten extra middelen in voor 
onderwijshuisvesting die echter op geen stukken na genoeg zijn om de problemen aan te 
pakken. En uitstel van renovatie van schoolgebouwen zal de uiteindelijke kosten 
waarschijnlijk alleen maar doen stijgen. 
 
 
 



Leerlingenvervoer 
Mijn fractie krijgt steeds meer signalen van ouders die ontevreden zijn over het nieuwe 
leerlingenvervoer (o.a. over de begeleiding in de bus). Ook in de krant zijn grote bezwaren 
tegen de nieuwe opstappunten voor kinderen. Deze kinderen gaan niet voor niets met het 
leerlingenvervoer en mijn fractie kan zich de boosheid en angst van deze ouders heel goed 
voorstellen. Waarom kiest het college voor zo’n onveilige oplossing voor kwetsbare 
kinderen? Wat gaat u doen om deze ouders gerust te stellen? Vorig jaar bij de aanbesteding 
beloofde de wethouder ons nog dat het vooral goedkoper zou worden. De SP heeft nooit 
geloofd dat door meer marktwerking het goedkoper en beter zou worden. Ook nu weer blijkt 
dat het vooral duurder en slechter is geworden. De aanbidding van de vrije markt kost ons een 
overschrijding van 3,5 ton. Fijn dat het stadsbestuur nog ene medemenselijkheid toont en gaat 
compenseren, maar wat schetst onze verbazing: in het rijtje mogelijke bezuinigingen is het 
leerlingenvervoer gewoon weer opgenomen. Omdat het hier om de meest kwetsbare groep 
kinderen gaat zal mijn fractie zich tegen elke bezuiniging op deze kinderen wapenen –laat dat 
dan een toezegging van de SP zijn. 
 
In het rijtje van mogelijke bezuinigingen staat ook het zwem- en gymvervoer in 2014. Mijn 
fractie vraagt zich af of dit een opmaat is tot het afschaffen van het schoolzwemmen. Wat is 
de reden dat er voor dit onderdeel een bedrag staat bij 2014? Hoe is dit opgebouwd, welke 
visie zit hier achter en wat is een mogelijk alternatief? 
 
Duurzaamheid 
Gezien het onduidelijke rendement lijkt het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen vooral een symboolfunctie te hebben. Daar is niets mis mee: symbolen kunnen 
belangrijk zijn in de politiek en de overheid dient het goede voorbeeld te geven. Maar wij 
vinden 2,8 miljoen wel een erg groot prijskaartje voor een voorbeeldfunctie. Kan dit niet op 
een andere manier?  
  
Investeringsprogramma Zwolle – Provincie Overijssel 
Het stadsbestuur en de provincie zijn vol trots over hun nieuwe investeringsprogramma, dat 
voor het grootste deel wordt bekostigd uit de opbrengst van de gemeentelijke en provinciale 
Essent-gelden. Die zeer onverstandige verkoop kunnen wij noch dit, noch het vorige college 
aanwrijven. De wijze waarop de gelden worden besteedt daarentegen wel. Het overgrote deel 
gaat naar steen en staal, dat conform de wensen van de provincie zo snel mogelijk tot 
realisatie leidt. We zitten immers in een provinciaal verkiezingsjaar, dus nu moet duidelijk 
worden hoe nuttig de provincie is. En zo klost het geld bij de provincie over de plinten en kan 
de gemeente Zwolle wat gaten in onrendabele projecten dichten. Ik denk dan specifiek aan de 
Rode Torenbrug, de Brug over de Achtergracht en de onrendabele top van het 
Katwolderplein. Bruggen waar de bevolking in Zwolle geen enkel belang aan heeft, laat staan 
de provincie. Weggesmeten geld dus. 
 
 



Kantorenlocaties 
Wethouder Berkhout is vast niet op vakantie geweest afgelopen zomer. Want naast huiswerk 
voor de parkeergarage aan de Assendorperdijk moest hij ook de kantorenmarkt in Zwolle 
bestuderen. De SP wacht met smart op de voorstellen van de wethouder, want met het 
verstrijken van de tijd zullen de problemen echt niet kleiner worden. Toch wil hij alvast geld 
reserveren om een extra ambtenaar aan te nemen. Hij of zij moet wonderen gaan verrichten en 
onze leegstaande kantoren omtoveren tot levendige handelscentra. Kosten: 4 ton. De SP is 
verstandig, laten we eerst de plannen afwachten en dan ook instemmen met de financiering. 
Ondertussen zijn we al aan de derde mobiliteitsmanager in twee jaar toe. Wat gaat deze 
manager voor elkaar boksen wat de vorige twee niet voor elkaar kregen? Vandaag om 12:22 
uur was de politie weer actief bonnen aan het schrijven aan de dr. Eeftink Schattenkerkstraat. 
We betalen met z’n allen mee aan een mobiliteitsmanager, maar de parkeerproblemen worden 
niet opgelost, zodat de politie haar bonnenquotum op zijn boerenfluitjes kan halen. Graag een 
reactie. 
 
Winkelcentrum Sellekamp 
Mijn fractie is al meerdere malen benaderd door burgers en ondernemers rond het 
winkelcentrum Sellekamp. Het winkelcentrum maakt een verpauperde indruk, er is overlast 
van hangjongeren en er in sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie op het plein. Wil het 
college toezeggen op korte termijn met bewoners en ondernemers rond de tafel te gaan zitten 
om tot oplossingen voor onveiligheid te komen, en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
voor een gehele renovatie van het winkelcentrum?  
 
Zorg 
En dan wil ik toch nog even terugkomen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Minister Klink heeft voor de zomer de pot nog met 200 miljoen leeggeroofd. De gemeenten 
zitten op de blaren. Ook onze wethouder probeert sinds enige tijd de geesten rijp te maken 
voor bezuinigingen op de zorg. 4 maanden na de verkiezingen breekt deze CDA-wethouder 
zijn belofte dat er niet wordt bezuinigd op de WMO. We moeten van een verzorgingsstaat 
naar een participatiemaatschappij, zegt hij. De SP kan nog wel tien mooie termen bedenken 
hoe we deze afbraakpolitiek een positieve naam kunnen geven. Denkt deze wethouder nou 
echt dat mensen die op welke manier dan ook beperkt zijn voor de lol niet mee willen doen 
aan onze samenleving? Denkt hij dat deze mensen met plezier gebruik maken van een rolstoel 
of van de hulp bij het huishouden? Mijn fractie wordt sinds de aankondiging in de Stentor 
veel gebeld door Zwollenaren. En zo onderhand durf ik de telefoon niet meer op te nemen, 
want ik heb geen antwoord. Misschien kan de wethouder mij vertellen wat het antwoord zou 
moeten zijn?   
 
Speerpunt voor de Raad 
Tot slot wil ik het nog hebben over de onderwerpen die we als Raad gezamenlijk willen 
oppakken. De SP vind het prima om samen zaken te bestuderen, maar het zal mijn fractie niet 
tegenhouden om onderwerpen te agenderen die wat ons betreft vragen om aandacht. In het 



lijstje mist onderwijs. Maar ook woningbouw. De wachttijd voor een huurwoning is 
ondertussen 2,5 jaar. En het stadsbestuur staat erbij en kijkt ernaar. 
Als de SP dan toch één onderwerp moet noemen die wat ons betreft zo snel mogelijk moet 
worden bekeken dan zijn het de werkende armen. Er zijn steeds meer mensen in Zwolle die 
werken en arm zijn. Die met een full-time baan onvoldoende verdienen om rond te kunnen 
komen en daarom een beroep moeten doen op onze verzorgingsstaat. Werken moet weer 
lonend worden. Een onderzoek naar hoe we deze mensen hun onafhankelijkheid terug kunnen 
geven en de bureaucratie in de sociale zekerheid kunnen terugdringen is wat de SP betreft 
geen overbodige luxe. 
 
Dank u wel namens de fractie; 
Tjitske Siderius 
 
 
 
 
 
 


