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BEGROTING 2023
Normaal pakken politici bij de behandeling van een
begroting de ruimte voor brede weerspiegelingen.
Daar doen ook wij dan aan mee. Alleen niet nu.

Normaal is de begroting het uitgelezen moment
om elkaar politiek eens goed de nieren te proeven.
Ook daar doen we aan mee. Alleen niet nu.
Normaal gebruiken we grote woorden, politieke
proza met fikse gevolgen voor Zwollenaren. Ook
daar doen we aan mee.
Alleen niet nu. Niet nu. Want nu. Nu is verre van
normaal.
Johran Willegers tijdens de behandeling van de
Begroting 2023.

Nu moeten we doen wat nodig is. Doen wat

Alleen, er wringt iets. De begrotingslogica van dit

nodig is om Zwollenaren te helpen die inflatie,

college rijmt niet met de logica van mensen thuis

prijsstijgingen en onzekerheid hard voelen. Doen

die rekeningen zien oplopen, die niet weten of

wat nodig is om onze ondernemers te steunen in

het bedrijf waar ze werken deze crisis overleeft

de zoveelste klap. Doen wat nodig is zodat je als

of die hun eigen levenswerk misschien ten onder

inwoner echt wat merkt van de ambities die hier

zien gaan. Het strookt niet met de actuele

besproken worden. Doen wat nodig is om nu en

problemen. Het college gebruikt mooie teksten

later Zwolle fijn, veilig en welvarend te houden.

en de miljoenen vliegen je om de oren met

Namens de VVD vertel ik vandaag dat verhaal.
Een verhaal met voorstellen die problemen
oplossen waar Zwollenaren tegenaanlopen. Ik
spreek de intrinsieke wens uit dat samen met
elkaar te doen. De collega’s van de ChristenUnie,
Volt, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, SP,

abstracte termen als grondbedrijf,
weerstandsvermogen en structurele
bestedingsruimte. Super relevant voor ons hier in
deze zaal, maar aan de Havezatheallee merk je
er geen fluit van als je van hetzelfde geld steeds
minder boodschappen kan kopen.

CDA en PvdA staan op sommige thema’s vast

Dan is het aan de politiek om te doen wat nodig

anders in de wedstrijd. Maar we moeten met

is en je niet verder op kosten te jagen. Om te

elkaar toch delen dat we willen doen wat nodig

kijken wat kan. Daarom dient onze fractie een

is. Daarom zijn onze voorstellen vandaag geen

voorstel in dat alle gemeentelijke belastingen een

eindstation, maar een opening voor debat,

jaar bevriest. Zodat in deze dure tijden, je

gesprek en hopelijk natuurlijk steun. Op die

afvalstoffenheffing, OZB en andere gemeentelijke

manier kijken we ook naar de voorstellen van

kosten tenminste niet stijgen. Dat is toch wel het

anderen.

minste dat we kunnen doen voor onze inwoners

JE EIGEN PORTEMONNEE
Dit College is trots op haar begroting. En dat

in grote zorgen.
STEUN MKB

mag ook, want de begroting ziet er in grote lijnen

Zwolle heeft de beste ondernemers in het land.

positief uit. Er zitten uitwerkingen in waar onze

Ik vind ook dat we wel wat vriendelijker mogen

fractie niet voor zou hebben gekozen en in de

spreken over de mensen die elke dag hard

debatten daarover zijn de degens gekruist. Toch

knokken voor hun bedrijf en voor de mensen die

is een compliment op zijn plek. De resultaten zijn

bij hen werken. Die de sportclub sponsoren. Die

gunstig.

onze ruggengraat vormen.
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Want er is geen bakker of slager in Zwolle die

en hoe er opeens onzekerheid is of je je baan

niet wil verduurzamen of investeren. Het moet

wel houdt. Zorgen ín het nu, óver de toekomst.

alleen wel kunnen. Collega’s hier, ik vraag aan

De plannen om ook Zwolle in de toekomst een

jullie, laten we doen wat nodig is om te

fijne plek te houden, mist de VVD wel. Daar

voorkomen dat we desolate winkelstraten en

blijven we aandacht voor vragen. Bijvoorbeeld

wijkwinkelcentra krijgen. Laten we langs die

geen voorstel over hoe we de stad veilig houden

energie-intensieve ondernemers gaan en vragen

met veranderende criminaliteit in onze

waar ze hulp bij nodig hebben. Niet met een

schaalsprong. Geen voorstel die de enige

vaststaand aanbod onder de arm, maar met een

oplossing vormt uit de woningcrisis, namelijk het

vraag en de wil om iets te doen. Een voorstel om

bouwen van een nieuwe wijk, terwijl de

dit te regelen brengen we vanavond in

Verstedelijkingsstrategie de noodzaak

stemming.

onderschrijft en we nu al niet bouwen volgens
planning. Geen voorstel om Port of Zwolle uit te

VERDUURZAMING
De oorlog toont extra wat de noodzaak tot
verduurzaming is. Dit begint bij het besparen van
energie: wat je niet verbruikt hoef je ook niet op
te wekken. Het is nodig om de schone wereld
aan je kinderen door te geven én je kunt er
financieel gewin van hebben. Voor de particuliere

breiden en een railterminal te realiseren om
daarmee circulaire koploper te worden.
Daarnaast brengt mijn fractie hier vandaag
enkele plannen in. Om aan de slag te gaan met
de uitdagingen van de toekomst.
ECONOMIE

huizeneigenaar zijn die kosten echter ontzettend
groot. De VVD wil graag een handje helpen. Voor

Zwolle is een aantrekkelijke plek. Daar moeten

huurders en mensen met een smalle beurs is al

we in blijven investeren. Wat te denken van onze

veel gedaan, maar er is veel verborgen

creatieve maakindustrie. Hoe fantastisch dat we

energiearmoede achter de deuren van modale

hiermee als stad ons positioneren, wat de VVD

koopwoningen. Er zijn wijken waar de

betreft ook internationaal, bijvoorbeeld in

corporaties veel huizen hebben, maar ook

samenwerking met de universiteit in Enschede.

gewoon koopwoningen staan. We horen

Investeren in het vestigingsklimaat en logistieke

verhalen van mensen in deze wijken die de

hub blijft nodig om de welvaart van onze regio te

corporatie bellen als ze horen dat de sociale

beschermen. De VVD vindt de Strategische

huurwoningen zonnepanelen krijgen. De simpele

Investeringsagenda een goed middel. Ik ben blij

vraag: leg ze nu ook op mijn dak, dan betaal ik

dat die inzet gewoon doorgaat omdat na

jullie. Win-win: de corporatie kost het niets extra

aantreden van dit nieuwe College daar nog wel

en als particulier ben je minder geld kwijt. Toch

wat twijfel over geuit werd. Sterker nog, laten we

komt dit niet van de grond. Laten we doen wat

kijken hoe we dit fonds blijven vullen. Onze

nodig is en in onze prestatieafspraken met

fractie heeft daar eerder voorstellen voor gedaan

corporaties opnemen dat ze dit gaan doen.

die nu ook gewoon de systematiek vormen van

TOEKOMST

het fonds. Nu willen we een schepje hier bij
bovenop doen. Ons voorstel is om al het geld dat

Als gemeenteraad zijn we verplicht niet alleen

extra via leges binnenkomt dan gedacht over te

met de actuele problemen van vandaag bezig te

hevelen naar die investeringspot.

zijn. De uitdagingen van de toekomst verdienen
onze aandacht. Voorstellen om nu klappen op te
vangen heb ik daarom net gedaan. In het Zwolle
van morgen willen we een fijn huis, goede zorg
en een veilige stad.

EEN BAAN
Het is frustrerend dat mensen zonder baan
zitten, voor mensen zelf, voor ondernemers met
personeelstekorten, voor ons als samenleving.

Ook daar hebben mensen het over. Hoe de

De VVD wil daarom beter weten wie eigenlijk die

overheid ver weg staat, hoe je als starter geen

werknemers van morgen zijn. Er zijn gemeenten

huis vindt, hoe de zorg voor je ouders geregeld is

waar gewoon met iedereen in de bijstand een
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gesprek wordt gevoerd. Ie-de-reen. Iedereen

maar voornamelijk om goed werkgeverschap te

krijgt die uitnodiging voor het gesprek. Immers,

tonen en ambtenaren beter in te zetten op wat nodig

we zijn een van de weinige landen met een

is en op wat iets toevoegt. Nu tijd dus voor een extern

voorziening als de bijstand, laten we de kansen

onderzoek hiernaar.

die dat biedt om mensen goed te begeleiden
dan ook benutten. Dat start met kennismaken.

AFSLUITING

Vandaar onze motie om met iedereen in de

De Zwolse VVD werkt aan een vrije, veilige en fijne

bijstand een gesprek te plannen.

stad om te wonen. Waar we doen wat nodig is. Zodat

JEUGDZORG

mensen hun leven kunnen leiden, een baan hebben
en een fijn huis, zodat ze vanuit hun individuele

De jeugdhulp is al jaren het zorgenkindje van de

drijfveren hun steentje aan onze mooie stad

gemeente. Het heeft het grootste negatieve

bijdragen. Er komen voor heel veel mensen echt

effect

moeilijke tijden aan. De VVD blijft altijd optimistisch

op onze begroting en heeft dat al jaren. De VVD,

omdat onze stad ontzettend veel veerkracht heeft.

en vele andere partijen, ik kijk ook met

Maar dat gebeurt niet vanzelf. Aan ons dus om samen

waardering naar D66, komen met oplossingen,

te werken en de ideeën van inwoners, ondernemers,

hervormingen en plannen. En steeds horen we:

branches en instellingen serieus te nemen. Ook als

het komt er aan. Een dashboard, een

het een keer niet je eigen voorstel is. Om zo te doen

inkoopmodel. Alleen het effect van die goede

wat nodig is voor ons Zwolle. De VVD blijft altijd

plannen, blijft nog uit.

optimistisch over die toekomst en is klaar om aan de
slag te gaan.

Hoe komt dat? Kijk naar de inzet van de
specialistische jeugdhulp. Erg belangrijk. Maar nu
zien we dat er helemaal geen doel is
geformuleerd hiervoor. Geen doel voor
doorverwijzingen buiten het wijkteam om. Geen
doel voor de wachttijd als je jeugdzorg nodig

Doen wat nodig is.

hebt. Geen doel voor de tevredenheid. Dat
maakt het wel lastig mensen mee te nemen en
te houden aan onze ambities. De VVD dient een
motie in om hier een start mee te maken.
INZET BELASTINGGELD
In deze begroting gaat het lang over doelen,
plannen en manieren van werken. Alleen de
Zwollenaar merkt daar niets van. En daarmee
dreigt dit toch wel een beetje het consultancy
college te worden. In zo’n begroting lees je
eigenlijk altijd wat we extra doen, maar nooit
waar we mee kappen. Terwijl in de begroting
heel veel nieuwe voorstellen staan waar veel
geld naar ingehuurde consultants, personeel of

Mensen moeten hun
leven kunnen leiden,
een baan hebben en
een fijn huis, zodat
ze vanuit hun
individuele drijfveren
hun steentje aan
onze mooie stad
bijdragen.

overhead gaat. Daarom komt de VVD met een
voorstel dat het dak wil repareren als de zon
schijnt. Normaal komen dit soort
ombuigingslijsten alleen ten tijde van
bezuinigingen. Laten we nú eens kijken welke
programma’s eigenlijk niet genoeg opleveren.
Niet vanuit de noodzaak van bezuinigingen, maar
vanuit de wens tot investeren, zowel financieel,

@VVDZwolle
@VVDZwolle
@vvdzwolle
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