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Dankuwel voorzitter, 
 

Vandaag praten we met elkaar over de begroting van Zwolle voor 2021. Een 
begroting die goed in balans is. Waarin ruimte is om te investeren en om de 

uitdagingen van de huidige crisis het hoofd te kunnen bieden.  
 
Ik ga vandaag de focus leggen op omzien naar elkaar, zodat iedereen mee kan 

blijven doen in een inclusieve stad. Hierin moeten we een nieuwe balans vinden 
in onze manier van samen leven.  

 
De coronacrisis én de klimaatcrisis zorgen er beide voor dat we ook op zoek 
moeten naar een nieuwe balans in het kijken naar onze directe leefomgeving. 

Het buiten leven in een groene omgeving heeft extra waarde gekregen voor 
iedereen.  

 
Maar eerst wil ik weer even stilstaan bij de coronacrisis en allen hierdoor worden 
geraakt. Het duurt al een tijd en we zijn er helaas nog niet. GroenLinks leeft 

intens mee met iedereen die nu in moeilijke omstandigheden zitten. We denken 
daarbij aan mensen die ziek zijn, maar ook aan het zorgpersoneel dat weer 

keihard moet werken om iedereen zo goed mogelijk te verzorgen  en aan allen 
die nu door deze omstandigheden hun inkomsten hebben zien wegvallen, zoals 

mensen in de cultuursector, de horeca, in de evenementenbranche en vele 
anderen.  
 

Wat voor een stad belangrijk is in deze onzekere tijd, is dat er een stabiele 
financiële basis is die een goed vangnet kan vormen voor Zwollenaren. Dat is er. 

De begroting voor 2021 is in balans. Zwolle staat er goed voor. Er is zelfs 
ruimte om te investeren. Dat is bijzonder in een tijd waarin menige gemeente 
worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen met name door de tekorten in het 

sociaal domein. Dat had ook in Zwolle kunnen gebeuren. Ongeveer 2,5 jaar 
geleden heeft deze raad het college de opdracht gegeven om het sociaal domein 

te hervormen. We moesten meer ‘in control’ komen om er zo voor te zorgen dat 
iedereen de zorg blijft krijgen die hij/zij nodig heeft. Die beweging is ingezet. 
Zwollenaren krijgen de hulp die ze nodig hebben, vaak eerder en tegelijk zijn we 

‘in control’ van de financiën.  
 

Ik wil graag vanaf deze plek onze wethouder Klaas Sloots nogmaals feliciteren 
met zijn benoeming tot burgemeester van Stadskanaal en hem complimenteren 
voor het werk dat hij met het ambtenarenteam heeft gedaan voor deze stad met 

als sluitstuk deze uitgebalanceerde begroting. GroenLinks stemt dan ook van 
harte in met deze begroting.  

 
In deze bijzondere tijd verlangen mensen terug naar normaal. Of beter, naar een 
nieuw normaal. Een samenleving waarin solidariteit de norm is. Waarin we niet in 

de ratrace naar meer en beter, ook in een race naar de bodem terecht komen 



waarbij we energie, grondstoffen en mensen letterlijk uitputten. Waarin het 

groen zo verschraald is, dat het ons niet van lucht en reserves kan voorzien. 
Waarin dieren gebruikt worden voor consumptie, en zo’n slecht en opeengepakt 

leven leiden, dat de verspreiding van een dodelijk virus, ineens werkelijkheid 
wordt. Het is tijd voor een nieuw normaal.  
 

Wij hebben vanuit dat oogpunt daarom een paar aandachtspunten om mee te 
geven aan het college. Om ook die nieuwe balans van een solidaire, groene en 

duurzame samenleving in Zwolle te realiseren. 
   
Ik begin dan bij de kwetsbare inwoners van onze stad.  

 
Kwetsbare groepen 

GroenLinks maakt zich natuurlijk zorgen over de kwetsbare mensen die we nu 
mogelijk uit het oog verliezen. Eenzaamheid ligt bij velen op de loer. Veel van 
hen hadden vaste plekken in de stad waar ze kwamen, maar die zijn 

weggevallen. Hoe houden we hen in het vizier? 
Houden we er rekening mee dat er extra bijstand verleend moet worden? We 

horen graag van het college welke ruimte er is om extra in te zetten om deze 
mensen in het vizier te houden en bij te staan.  

 
Om de extra kwetsbaren in beeld te houden en te helpen dient GroenLinks een 
motie in waarin wij vragen om te onderzoeken of ambulante ggz-teams ingezet 

kunnen worden om in deze moeilijke tijd extra aandacht te hebben deze groep.  
 

Armoede en arbeid 
Onder deze nieuwe omstandigheden moeten we ook opnieuw kijken naar onze 
arbeidsmarkt. Helaas verliezen veel mensen door de coronacrisis hun baan. En 

mensen zonder baan, vinden moeilijker nieuw werk. Er komt bovendien een 
nieuwe groep in de bijstand. Het is belangrijk dat zij niet in een negatieve spiraal 

terechtkomen en werkfit blijven.  
Het zou mooi zijn als mensen in de bijstand op een flexibele manier stappen 
terug kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze stap voor stap weer 

financieel zelfredzaam worden. Die langzame aanpak past bij de arbeidsmarkt. 
Immers, werkgevers hebben vaak ook een economische tik gehad, en kunnen 

niet direct op volle sterkte weer door. Dit is het moment voor de invoering van 
garantiebanen, of basisbanen. Kan het college aangeven of zij hiertoe 
mogelijkheden ziet? 

 
We moeten ook oog hebben voor verborgen werkloosheid, zoals onder studenten 

die nu op school blijven zitten omdat ze vanwege corona weinig baankansen 
hebben. Heeft het college dit in beeld? En ziet het al mogelijkheden om straks 
deze groep actief te benaderen en begeleiden in mogelijkheden van werk en 

opleiding? We overwegen hier nog een motie over in te dienen.  
 

Consumentisme vs samenleven 
Het afgelopen voorjaar was de saamhorigheid enorm. We deden boodschappen 
voor elkaar. We zetten beertjes voor het raam en we klapten onze handen blauw 

voor het zorgpersoneel. Maar het belang van samen lijkt nu weer minder op de 
voorgrond.  

  
Het begint zwaar te vallen dat er niets te doen is. Dat je ’s avonds niet even op 



stap kan. Dat kinderen de hele dag binnen zitten. Geen uitjes mogelijk. Behalve 

natuurlijk, naar de winkel. Het consumentisme viert hoogtij. En hoewel wij het 
ook superbelangrijk vinden om de lokale ondernemers te steunen, snappen wij 

niet dat in deze tijd men wel de verveling tegen kan gaan door massaal in de 
primark en de ikea te kunnen funshoppen, maar het onmogelijk is om bij 
coronaproof georganiseerde culturele instellingen en buurtcentra langs te 

gaan. Eerder stelde ik eens vragen over Hedon die ondanks dat ze goed 
georganiseerd waren ‘slechts’ 30 bezoekers mochten ontvangen.  

 
De Stadkamer, het fraterhuis, Hedon, de Bestevaer en de Enk zijn voor mensen 
belangrijke plekken. We willen het college ook vragen om onze instellingen én de 

cultuurmakers zo goed mogelijk te helpen, zodat zij zodra het weer mag, ons 
weer kunnen helpen om te verwerken, te verbinden, te reflecteren, te inspireren 

en ook gewoon even te ontspannen? Kan het college ons vertellen hoe zij dit 
ziet?  
 

Energietransitie 
Naast de coronacrisis kampen we momenteel ook met een andere serieuze en 

levensbedreigende crisis, de klimaatcrisis.  
 

Zwolle is hard op weg met de energietransitie. We hebben de afgelopen jaren 
prachtige projecten voor opwek opgeleverd. De Bomhofsplas, het grootste 
drijvende zonnepark van Europa, is zo’n knap staaltje transitiewerk. Momenteel 

worden we goed meegenomen in de plannen rondom de warmtetransitie. 
Duidelijk is dat deze transitie een monsterklus is, die niet alleen bouwkundig veel 

vraagt, maar ook organisatorisch en financieel een grote uitdaging vormt. We 
zijn door de aansluiting op RESULT, hard bezig om een Geothermiebron in 
dijklanden te ontsluiten voor Aalanden en Holtenbroek. Dat zijn stappen waar 

GroenLinks blij van wordt.  
 

Voor GroenLinks is van belang dat we inwoners goed meenemen in de transitie. 
Dat ze geïnformeerd worden, mee kunnen beslissen en eventueel zelf de 
handschoen kunnen oppakken. De wijkbewoners hoeven niet te wachten om te 

starten met isoleren. Want dat levert direct besparing op. Voor het goede 
voorbeeld kunnen we kijken naar Berkum, waar inwoners met elkaar bezig zijn 

hun wijk te verduurzamen. Dat ze daarvoor de PAW subsidie van €4 miljoen euro 
hebben ontvangen, vinden wij een prachtig compliment voor al het harde werken 
dat daar leveren. Gefeliciteerd Berkummers, jullie zijn een inspirerend voorbeeld 

voor de rest van de stad! 
 

GroenLinks is er van overtuigd dat dit het beste werkt voor de transitie, dat 
inwoners van onderop zeggenschap hebben op de energietransitie en zelf actie 
kunnen ondernemen. De transitie is niet van de overheid, maar van iedereen. 

Het klimaat is ook niet van de overheid, maar van ons allemaal. 
 

Zou het daarom niet mooi zijn als we een soort burgerpanel instellen waarbij 
willekeurige burgers uit de stad worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen 
en met regelmaat mee te praten over onze energietransitie? Een soort 

burgerberaad waarin burgers zich goed vertegenwoordigd voelen. We horen 
hierop graag een reactie van zowel de burgemeester als de wethouder 

energietransitie.  
 



Groene omgeving 

Dat brengt mij bij onze leefomgeving. Mensen zijn in deze tijd meer aangewezen 
op hun eigen leefomgeving. De waardering voor openbaar toegankelijk 

speelplaatsen, parken en andere groen is enorm gestegen. Wandelen is een 
nationale hobby geworden. En werkoverleg met een collega lopend door een park 
is een mooie manier om elkaar even niet via een beeldscherm te spreken. Ik zelf 

wandel ook dagelijks door de prachtige Zwolse wijken. En ik moet zeggen: 
Zwolle is een hele groene stad, maar sommige delen ligt nog wel een 

uitdaging. Hier moet nog een nieuwe balans gevonden worden.  
 
Er zijn een aantal wijken die nog behoorlijk versteend zijn. Waar het groen nog 

niet op orde is. Kan de gemeente niet op enkele plekken actief aan de slag om 
samen met de bewoners te kijken hoe we deze wijken vergroenen? In Zwolle 

hebben we mogelijkheden voor bewoners om samen met de wijk een financiële 
bijdrage te krijgen voor meer groen in de straat. Veel bewoners lijken deze 
regelingen niet te kennen. Kan het college deze regelingen wat breder 

bekendmaken?  
 

Speelplaatsen 
Buiten speelplekken zijn mooie ontmoetingsplekken voor jong en oud. Helaas is 

de realiteit anders voor kinderen met een beperking: Stichting het gehandicapte 
kind publiceerde deze week een onderzoek, waaruit bleek dat kinderen met een 
handicap moeilijker leeftijdsgenoten buiten kunnen ontmoeten. Zeker niet in hun 

eigen wijk. Ook in het VN toegankelijkheidsverdrag staat dat gemeenten hiermee 
aan de slag moeten. Sommige speelplaatsen zijn moeilijker toegankelijk voor 

kinderen in een rolstoel of ze kunnen niet meespelen omdat er (nog) geen 
geschikte attribuut voor hen is. Er lopen enkele pilots maar GroenLinks wil graag 
dat hier zo snel mogelijk verandering in komt, zodat ook zij mee kunnen doen. 

Daarom dienen we hiervoor een motie in.  
 

Iedereen doet mee 
iedereen doet in Zwolle mee. Dat vinden we belangrijk met elkaar. In Zwolle 
wordt hard gewerkt aan erkenning en inclusiviteit van LHBTIQ+, door beleid, 

viering en aandacht op specifieke dagen. 
In Zwolle zijn, na de betoging voor Black Lives Matter, mooie gesprekken op 

gang gekomen met groepen en organisaties om meer te leren over racisme en 
discriminatie. Het houden van deze gesprekken draagt bij aan bewustwording en 
daarmee vooruitgang op dit onderwerp. Maar GroenLinks wil dat er meer op 

gedaan wordt in onze stad.  
We moeten zorgen dat beelden van gelijkwaardigheid en inclusie in alle uitingen 

van de maatschappij terugzien: in openbare gebouwen, scholen, kunst en 
cultuur, enzovoort. We horen graag van het college of zij dit met GroenLinks eens 
is en wat ze hieraan wil gaan bijdragen?  

 
Afronding 

Het zijn vreemde tijden voorzitter. 
 
En het zou mij niet verbazen als we in de toekomst deze tijd gaan zien als 

kantelpunt. Een tijd waarin we met elkaar keihard op een resetbutton hebben 
gedrukt. Gelukkig kunnen we dit in Zwolle goed doen met een begroting die in 

balans is. GroenLinks wil dat we samen op elkaar letten en ervoor zorgen dat 
iedereen mee kan en blijft doen. We zijn hard aan het werk met de 



energietransitie en de bewoners moeten daar goed in meegenomen worden. 

Onze directe leeftomgeving is belangrijker geworden in onze levens en daarom 
verdient groen en natuur in en om de stad meer aandacht van ons.  

 
Daarnaast liggen er door de corona én de klimaatcrisis er nog veel onbekende 
uitdagingen in de toekomst, maar met deze begroting houden we de stad stabiel 

op koers en is er ruimte om samen onze nieuwe balans te vinden.  
 

Dankuwel.  
 


