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BEGROTING 2022
Wat mooi is moet mooi blijven en wat beter kan,
moet beter.
Dat zie ik als mijn taak als politicus.
Want onze toekomst brengt niet alleen iets ánders,
het levert tevens iets niéuws op. De vraag is hoe we
daar mee omgaan.
Uitgesproken door Johran Willigers
(fractievoorzitter) tijdens de behandeling van de
Begroting 2022

INLEIDING

HET COLLEGE

Het gebeurt immers vaak dat we vooruitgang en

Dat brengt mij tot de begroting 2022. Een

ontwikkeling willen. Alleen dat wanneer we daar

optimistisch verhaal dat Zwolle klaar maakt voor

consequenties aan verbinden en er mogelijke

haar ontwikkeling. Complimenten!

nadelen zijn, er een kramp ontstaat. Een reactie

Ik kijk naar wethouder De Jong en de sterke

die samengevat kan worden in twee woorden. “Ja,

strategische investeringsagenda die onze stad

maar.”

gaat vormen met honderden miljoenen aan
investeringen.

Het pleidooi van de VVD vandaag is dat we de “ja,
maar” in de steek laten en een andere vraag stellen

Naar wethouder Van Willigen met positief

die de blik openhoudt voor oplossingen. Net zo kort,

preventiebeleid zodat we naast gezonder worden,

vele malen krachtiger: van “ja, maar”, naar “wat nu”.

de zorg betaalbaar houden.Naar wethouder Dogger

Zie een probleem niet als een “ja, maar” om niets te

die prijs na prijs binnensleept voor het leefbaar

doen. Zie het als een “wat nu!” om optimistisch met

maken van onze stad voor mens én dier. Naar

een oplossing te komen.

wethouder Schuttenbeld die zich op vele vlakken
inzet voor meer bezoekers naar onze mooie stad.

We staan hier immers om te luisteren en onze

Naar wethouder Anker, die een duidelijke denkbeeld

inzichten bij te slijpen door ervaringen uit de stad.

heeft over de kwaliteit van onze stad en dat niet laat

Om met werkende oplossingen te komen die we

verzanden in bollebozerij. Hij zet het juist om in het

stap voor stap dichterbij brengen.

bouwen van die visie.

Uitvinder Daan Roosegaarde liep in zijn werk altijd

Naar wethouder De Heer. Die de economie

tegen de “ja, maar” aan. Hij was er zo klaar mee

van Zwolle aantrof op z’n slechtst en nu heeft

dat hij de ja-maar-stoel ontwierp. Een stoel met

gebracht naar zijn sterkste ooit. Door vertrouwen

stemherkenning die aan iedereen die op deze stoel

in samenwerking, in ondernemers, in innovaties

zit, bij het horen van die twee woordjes “ja, maar”

en in keuzes maken voor een nieuw economisch

een elektrische schok geeft. Misschien is het iets

perspectief waar heel terecht meer geld naar toe

voor onze eigen zetels. Roosegaarde zei hierover

gaat. Dit maakt onze stad welvarender, stelt ons in

zelf: ik wil niet meer in meningen denken, alleen in

staat te investeren en zorgt dat Zwollenaren hun

voorstellen.

leven leiden zoals ze dat willen.

Er komen veranderingen op ons af die bedelen om

En naar burgemeester Snijders. Die duidelijk

voorstellen. Dat betekent aanjagen, niet afremmen.

maakt dat op straat de staat en niet de crimineel

Meer doen, niet minder. Optimistisch zijn, niet

de baas is. Dat we niet naïef moeten zijn in

pessimistisch. “Wat nu” verkondigen, niet “ja maar”

de nietsontziendheid van de ondermijnende

roepen.

drugscriminaliteit.
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De Collegevoorstellen zijn talrijk. Investeringen in

helpen met versnelling. Haak hen aan. Als je sneller

sportaccommodaties bijvoorbeeld. Of de rotonde

wilt, is binnenstedelijk bouwen niet altijd de beste en

aan de Eli Heimanslaan die er na lange VVD-inzet

goedkoopste oplossing.

eindelijk komt. Prachtig nieuws voor Stadshagen!
De VVD fractie ziet daarnaast wel knelpunten

De uitleglocatie komt, alleen niet binnen korte tijd.

opdoemen in onze ontwikkeling waarbij we die

Daarom presenteert de VVD tevens een motie die

belangrijke vraag stellen: wat nu?

meer mogelijkheden zoekt om kleinschalige bouw
van huizen in het buitengebied kansrijker te laten

VEILIGHEID

zijn.

Bij de PPN vroeg ik al hoe het kan dat een groeiende
stad niets extra uittrekt voor veiligheid. We horen

FYSIEKE ONTWIKKELINGEN

steeds vaker signalen van overlast, vandalisme of

Autoluwere binnensteden en zero emissie

zelfs zware criminaliteit. De kleine criminelen van

bevoorrading nopen Zwolse inwoners en

nu zijn de drugsbazen van morgen. Daar moet je

ondernemers tot aanpassingen. De Mobiliteitsvisie

dus vroeg ingrijpen. Wijkagenten zijn echter druk

benoemt mobiliteitshubs, desalniettemin dringt de

bezet door noodoproepen en dat weerhoudt hen

tijd. We vragen actie om die hubs zo snel mogelijk

om in de wijk met jongeren een band op te bouwen.

te bouwen. Goed voor de bereikbaarheid en

De gemeenteraad kan hier alleen niet het aantal

benodigde transities.

wijkagenten ophogen, daar gaan we niet over.
Verduurzaming loopt vertraging op door de
Dus wat nu?

beschikbaarheid van laadpalen. Vier jaar geleden

Wél gaan we over onze boa’s. Handhavers vormen

riepen we al op om lantaarnpalen dubbel te

een fundamentele factor in het veiligheidsgevoel

gebruiken. Arnhem doet het ondertussen,

van inwoners. Dat jongeren nu onnodig criminele

tegelijkertijd lopen mensen in Zwolle die over willen

bendes worden ingetrokken, is onverteerbaar. Net

stappen naar schoner vervoer tegen het beperkte

als het feit dat mensen zich onveilig voelen in hun

aanbod aan.

eigen buurt. We moeten hier iets aan doen. Daarom
stelt de VVD voor jeugdboa’s in Zwolle aan te

Dus wat nu?

nemen en we dienen een motie in die de stappen

Elektrisch vervoer blijft toenemen. Waarom wachten

neemt om dat te regelen.

we op individuele aanvragen? Dat lossen we
op door vaart te maken en voor de vraag uit te

WONEN
Het vinden van een woning is waanzinnig lastig.

plaatsen, hetgeen onze motie ambitie laadpalen
verzoekt.

Dat heeft te maken met uitbreidingslocaties die
we moeten gaan ontwikkelen en met de snelheid

MEEDOEN

waarin we van eerste plan naar sleutel in de deur

Er zijn minimaal 1700 vacatures die op dit moment

komen. Zwollenaren lopen hier elke dag tegenaan

bij bedrijven openstaan. Werkgevers zoeken hard

en een nieuwe wijk loopt steeds vertraging op.

naar nieuwe mensen. De VVD wordt enorm trots
als mensen aan het werk gaan. Zo benut iedereen

Dus wat nu?

zijn potentieel. Daarom schrik ik dat onbekend is

De voorgestelde extra ambtelijke capaciteit is

hoeveel Zwollenaren voldoen aan het verplichte

broodnodig. Noodzakelijk is dat deze mensen

taalniveau voor de bijstand. Taalachterstanden bij

speciaal aan de slag kunnen met het versnellen van

statushouders worden slechts als gegeven gezien.

procedures.
Naast het feit dat Nederlands kunnen spreken, lezen
Gelderland doet dit met succes en daarom dient

en schrijven verplicht is als je bijstand ontvangt, blijft

onze fractie een motie in om dat Gelderse model in

op deze manier talent liggen. Dat is toch ontzettend

Zwolle te verankeren én om hierbij andere partijen

zonde!

te betrekken. Wij begrijpen namelijk van MKB en
VNO dat ze een team opzetten met deskundigen die
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Dus wat nu?

AFSLUITING

De VVD wil alle talenten benutten, ook als dat meer

Vandaag horen we beschouwingen over ieders

vergt. De wettelijke eisen en mogelijkheden helpen

wensen en utopische ideeën over Zwolle. Ik heb die

daarbij. Hoe gaat de wethouder het taalniveau van

ook.

iedereen in de bijstand zo snel mogelijk in kaart
brengen? Is zij bereid iedereen in de bijstand op te

De oud-hoofredacteur van technologiemagazine

roepen voor een gesprek om te kijken dat zowel

Wired, Kevin Kelly, komt een andere term:

inwoner als gemeente de juiste verantwoordelijkheid

protopia, in tegenstelling tot de ideale, afgeronde

neemt?

wensstaat utopia. Een protopia is het geloof in een
samenleving die morgen altijd beter is dan vandaag.

CORONA

Zelfs al is het maar een klein beetje beter en zelfs als

Corona teistert de stad en haar ondernemers nog

er nieuwe problemen bijkomen. Want, wat nu? Ook

dagelijks. Vorige week sprak ik een café-eigenaar

die problemen lossen we op zodat we stap voor

die verwacht dat ze volgende maand dichtmoet.

stap, samen aan de slag gaan en onze stad een

Gelukkig hebben we als land veel steun kunnen

stukje mooier maken. Dat protopia inspireert mij.

bieden. Er zijn helaas ook ondernemers die op

Dit is namelijk de reden waarom ik politicus ben.

die maatregelen geen recht hadden, omdat ze

Vooruitgangsoptimisme in plaats van treuzelpolitiek.

zijn bestempeld als starter bijvoorbeeld na een
overname. Dat zorgt voor onrust.

Dat we wat op ons pad komt samen oplossen door
ons denken te veranderen van “ja, maar”, naar “wat

Dus wat nu?

nu”. Ik zei het al, wat mooi is, moet mooi blijven, wat

De VVD wil voor die groep extra steun om grotere

beter kan, moet beter.

problemen te voorkomen en vraagt het College
in de motie coronasteun voor starters een plan te

Want, in de woorden van Kevin Kelly: Op de lange

presenteren.

termijn wordt de toekomst bepaald door optimisten.

“ OP DE LANGE TERMIJN WORDT
DE TOEKOMST BEPAALD DOOR
OPTIMISTEN ”
Kevin Kelly, oud-hoofdredacteur Wired
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