
raadswijzer
Terugblik ma. 6-12

Bekijk het videoverslag en de
uitgebreide terugblik op
www.gemeenteraadzwolle.nl

Besluitvorming
De volgende onderwerpen zijn met 
algemene stemmen aangenomen:
•  Bestedingsvoorstel

Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing 2010-2014

•  Vaststelling ontwikkelingskader 
Gedroomd Diezerpoort

•  Financiering NV Wonen boven 
winkels Zwolle

•  Programma Zwolle Gezonde 
Stad 2010-2013

•  Programma van eisen project 
Bagijneweide

•  Bestemmingsplan
Dijkverlegging Westenholte

•  Inzet IMG gelden voor project 
Verbeteren Havens Voorst

Motie Horecaplan Wezenlanden
De raad heeft een motie aangeno-
men waarbij het college van B&W 
de opdracht kreeg om binnen vier 
maanden te rapporteren over het 
Horecaplan Wezenlanden. In een 
open gesprek met de klankbord-
groep en beoogd exploitant moet 
worden onderzocht op welke wijze 
een horecapaviljoen met omvang 
en functie tussen optie B en C kan 
worden gerealiseerd. Tegelijkertijd 
moeten daarbij de belemmeringen 
van omwonenden zoveel mogelijk 
worden weggenomen.
Tegen deze motie hebben ge-
stemd de fracties van GroenLinks 
en D66, waarbij mevr. Berends 
zich van stemming heeft onthou-
den. De motie is aangenomen.

De raad ging in debat over:
•  Zwolle Duurzaam 
•  Bestemmingsplan Hogeschool 

Windesheim
•  Aanvullende Financiële afwikke-

ling studentenboot
Op www.gemeenteraadzwolle 
vindt u een uitgebreide terugblik 
of bekijk het debat over het be-
stemmingsplan Hogeschool Win-
desheim en de aanvullende finan-
ciële afwikkeling studentenboot.

Informatie verzamelen
In de informatieronde werd de 
Nota Grondvoorraadbeleid 2011-
2014 besproken.

De informatieronde vond plaats in 
een andere zaal waar geen videover-
slag van de vergadering gemaakt, u 
kunt op www.gemeenteraadzwolle.nl
 een uitgebreide terugblik van de 
Informatieronde teruglezen.

Digitaal abonnement
 agenda Raadsplein

Wilt u weten over welke on-
derwerpen de gemeenteraad 
vergadert? Stuur een e-mail met 
daarin het woord Agenda naar 
raadsgriffie@zwolle.nl. U krijgt dan 
telkens een week voor de verga-
dering van de gemeenteraad een 
e-mail met daarin een link naar de 
agenda en bijbehorende stukken.

Agenda ma. 13-12
Raadsplein
in Raadzaal

•  19.00 uur
Besluitvormende 
ronde met diverse
hamerstukken:
-  Vaststellen programma

van eisen aanbesteding
accountantsdiensten 

-  Bedrijveninvesteringszone 
Binnenstad (BIZ)

-  Opdracht voor de accountants-
controle bij de jaarrekening 2010 

- Belastingverordeningen 2011
-  2e periodieke begrotings-

wijziging 2010 
-  Verlenen ontslag burgerlid 

Swollwacht
-  Dorpsplan Wijthmen met

inspraaknota
-  Actualisatie grondexploitatie 

Campus Windesheim 
-  Bestemmingsplan Hogeschool 

Windesheim en Greijdanus 
College 

-  Financiële afwikkeling
Studentenboot 

-  Nota grondvoorraadbeleid 
2011-2014

Meningsvormende ronde
Debatteren om tot een mening te 
komen.
•  19.30 uur

Start meningsvormende ronde 
met aan het begin de mogelijk-
heid voor burgers om in te spre-
ken over onderwerpen die niet 
op de agenda staan.

•  19.40 uur
Herstructurering
Ittersumerlanden-Noord

•  20.30 uur
Pauze

•  20.45 uur
Aanpak problematiek van zwerf-
jongeren (inclusief mogelijkheid 
tot inspreken)

•  21.45 uur
Sluiting

Dit is een beknopte weergave.
De volledige agenda vindt u op 
www.gemeenteraadzwolle.nl.
U kunt de agenda ook inzien in
het Informatiecentrum in het 
stadskantoor aan het Lübeckplein.
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ronde met diverse

Contact met gewone mensen 
Inmiddels ben ik zo´n tien jaar ac-
tief in de politiek. Tijdens mijn stu-
dietijd in Groningen werd ik actief 
voor de SP. In 2004 was ik kandi-
daat voor de Europese verkiezingen 
en hoewel ik niet verkozen werd, 
ging ik vervolgens in Brussel voor 
de SP-fractie werken. 

Vier jaar lang heb ik mij daar verzet 
tegen gedwongen liberalisering en 
onnodige bureaucratie vanuit Euro-
pa. Ik miste echter het contact met 
gewone mensen, daarom greep ik in 
2008 de kans om in Zwolle te gaan 
wonen. Zwolle is ook de stad waar 
mijn ouders en grootouders vandaan 
komen. Ik ben toen als beleidsamb-
tenaar voor de Provincie Overijssel 
aan de slag gegaan. Kennelijk heb 
ik een voorkeur voor onbekende en 
onbeminde bestuurlagen.

De buurt in
Als raadslid voel ik mij op mijn best 
als ik direct in contact kan komen 
met burgers, bijvoorbeeld door 
een buurt in trekken en mensen te 
vragen wat ze zelf graag anders en 
beter zouden willen zien in hun wijk. 
Zwolle is een prachtige stad, maar 
het kan altijd beter. Zeker in deze 
tijden van bezuinigingen dreigen er 
mensen buiten de boot te vallen en 
dat moeten wij als raad voorkomen.

Verzet tegen
formulierenterreur
Voor mij zijn de problemen rond het 
leerlingenvervoer op dit moment het 
belangrijkste onderwerp. Er is een 
hoop onrust onder ouders. Zij zijn 
bang dat kinderen niet de vorm van 
vervoer krijgen die ze nodig hebben. 
Ik ben me ook rot geschrokken om 
de hoeveelheid bureaucratie waar 

ouders doorheen moeten om leer-
lingenvervoer te krijgen. Elk jaar 
opnieuw aantonen dat hun kind een 
beperking heeft, alsof het vanzelf 
overgaat! Als raadsleden moeten wij 
ons verzetten tegen nodeloze for-
mulierenterreur.

Echte debatten en goede
kwaliteit ambtelijk apparaat 
Wat mij opvalt aan de Zwolse ge-
meenteraad is dat er echte debat-
ten plaatsvinden. Dat is in andere 
gemeenteraden wel anders, waar 
raadsleden alleen hun eigen tekstje 
opdreunen en niet op elkaar reage-
ren. Ik hoop dat dit de komende jaren 
zo kan blijven. Verder valt de kwaliteit 
van het Zwolse ambtelijk apparaat 
op. Ik ben het lang niet altijd eens 
met de stukken die wij ter stemming 
krijgen, maar ze zitten meestal wél 
goed in elkaar. Ook worden vragen 
meestal snel beantwoord. 

Tegenvaller
Wat me is tegengevallen, is hoe 
weinig het college van B&W bereid 
lijkt te zijn de oppositie tegemoet 
te komen. Voorstellen van de oppo-
sitie worden vrijwel altijd ontraden 
en helaas volgen collegepartijen 
vaak hun wethouders. Dat gebeurt 
gelukkig niet altijd. Want ons voor-
stel, om de gemeente Zwolle ten 
minste vijf werknemers met een 
sociale werkvoorziening-indicatie 
aan te nemen, werd door de meeste 
coalitiepartijen gesteund. Op zulke 
moment werkt de plaatselijke de-
mocratie op zijn best.

Contact
Naast mijn baan en mijn raads-
werk houd ik mij in mijn vrije tijd 
graag bezig met geschiedenis, 
inclusief de geschiedenis van onze 
mooie stad. Ook hoop ik in maart 
2011 mijn raadslidmaatschap te 
combineren met een zetel in de 
Provinciale Staten. 

In de gemeenteraad ben ik woord-
voerder voor de onderwerpen Sport, 
Financiën, Cultuur, Onderwijs en 
Economie. Voor vragen, opmerkin-
gen en/of suggesties kunt u me be-
reiken via ffutselaar@sp.nl.

Deze week:
Frank Futselaar sinds maart 2010 
gemeenteraadslid voor de SP

Rondje Raad

Kent u de 39 raadsleden en weet u wat ze doen? Het zijn mensen die zich 
dagelijks inzetten voor u en voor de stad. Ze nemen belangrijke beslissingen 
en controleren het college van burgemeester en wethouders. Wie ze zijn en 
waar ze zich voor inzetten, leest u in deze rubriek: Rondje Raad.

Laatste Raadsplein
 en Raadswijzer 2010

Op 13 december is het laatste 
Raadsplein van dit jaar. De ge-
meenteraad vergadert in verband 
met de kerstvakantie niet op 20 
en 27 december 2010 en niet op 3 
januari 2011.

Dit is ook de laatste Raadswijzer van 
dit jaar. De Raadswijzer verschijnt 
niet op 15, 22 en 29 december. Op 
5 januari verschijnt de Raadswijzer 
weer met daarin de agenda voor het 
Raadsplein van 10 januari 2011.

Live-uitzending
en videoverslag

bekijken

U kunt de live-uitzending van het 
Raadsplein volgen via
www.gemeenteraadzwolle.nl. 
Hier vindt u de dag na de verga-
dering bij het laatste nieuws ook 
het onbewerkte videoverslag. Dit 
verslag kunt u alleen in zijn geheel 
terugkijken. Ongeveer een week na 
het Raadsplein staat het bewerkte 
videoverslag op de site waarbij u 
ook alleen specifieke agendapun-
ten terug kunt te kijken.

Meer info
Heeft u vragen of wilt u aanvullende 
informatie over de gemeenteraad, 
neem dan contact op met de raads-
griffie op tel. (038) 498 21 81 of kijk 
op www.gemeenteraadzwolle.nl.

De gemeenteraad wenst u
prettige feestdagen

en een voorspoedig 2011!


