ZWOLLE
HOUD(T) VOL!
SAMEN AAN DE SLAG

November 2020
4

VOORSTELLEN VAN DE ZWOLSE VVD
Inleiding
Inmiddels bevinden we ons midden in de tweede golf van het Covid-19 virus en de winter komt
eraan. Onze ondernemers hebben het opnieuw erg zwaar. We hebben oneindige bewondering voor
de veerkracht en daadkracht van onze Zwolse ondernemers om zichzelf steeds te vernieuwen en
ontwikkelen om deze crisis het hoofd te bieden. Deze enorme inzet verdient een gemeente die verder
denkt, mee denkt en vooral faciliteert. Ondernemers hebben meer ruimte nodig om de winter door te
komen en vooruit te kunnen kijken naar de kansen die 2021 hen hopelijk gaat bieden.
In deze tweede golf is het ook tijd voor de tweede stap van ons actieplan. We zijn in gesprek gebleven
met ondernemers over hun goede plannen en behoeften. Op basis van die gesprekken presenteren wij
acht nieuwe actiepunten. Voor deze belangrijke vraagstukken geldt de lokale praktijk van ondernemers als
belangrijkste toetssteen. Zij weten wat wendbaar, haalbaar en behulpzaam is, moeten kunnen doen wat zij
altijd al deden; kleur en identiteit geven aan onze samenleving.

ACTIE 1: RUIMTE
Er is al meer ruimte in de binnenstad om
terrassen te plaatsen en daar zijn we blij mee.
Deze maatregel maken we definitief. De straten
in de binnenstad die autoluw zijn gemaakt ten
behoeve van terrassen blijven autoluw en de
(vergrote) terrassen blijven staan. E.e.a. uiteraard
zodra de horeca weer gasten mag ontvangen.
ACTIE 2: DRAAIBOEK VACCINATIE
Er klinken hoopgevende berichten over de ontwikkeling van een vaccin. Het is nog niet bekend
wanneer deze beschikbaar zal zijn. Ondanks die
onzekerheid wil de VVD dat er nu al een draaiboek wordt opgesteld voor een grootschallige
vaccinatie-operatie. Zo gaat er geen kostbare tijd
verloren als het vaccin beschikbaar komt.
ACTIE 3: WINTERTERRAS
Zwolse terrassen blijven zonder overbodige
restricties de hele winter overdekt en verwarmd.
Zodra de horeca weer gasten mag ontvangen is
het van belang dat zij ook buiten een aangename
plek kunnen creëren. De verwarming en de
overkapping moet elke avond kunnen worden
verwijderd bij het opruimen van het terras.

ACTIE 4: VAN WERK NAAR WERK
Als je onverhoopt je baan of opdrachtgever
kwijt raakt wil je zo snel mogelijk weer aan de
slag. De gemeente gaat proactief in gesprek
met bedrijven en sectoren waar een vraag naar
instroom bestaat, zoals zorg, logistiek, bouw en
techniek. Zo bieden we snel kansrijke banen
aan mensen. Indien nodig door snel passende
omscholing aan te bieden.

RESULTATEN UIT HET EERSTE PLAN
In de binnenstad is veel meer ruimte
voor terrassen. Delen van de binnenstad zijn
daarvoor op gezette tijden vrij van auto’s
Ondernemers betalen in 2020 geen
belasting aan de gemeente om een terras te
plaatsen
De gemeente koopt inmiddels bijna 40%
in eigen stad in. Regionaal gezien zelfs ruim
50%!
Er is een sterke ontwikkeling in de vraag
naar lokale producten bij lokale ondernemers.
Bezoekers van de binnenstad worden
online en offline gewaarschuwd voor drukte.
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ACTIE 5: PLEINEN
We gaan er vanuit dat er volgend jaar weer
evenementen kunnen plaatsvinden, al dan niet
in aangepaste vorm. We willen pleinen in de
binnenstad en de wijkwinkelcentra geschikt
maken voor grote en kleine evenementen door
watertappunten en elektriciteit aan te leggen op
meerdere plekken. Zo worden kosten en moeite
voor de ondernemers bespaard in 2021.
ACTIE 6: ZORG
Mensen die nu even niet kunnen werken door
de coronacrisis kunnen zich tijdelijk inzetten
voor bron- en contactonderzoek bij de GGD
of andere instanties. Daarmee ontlasten we de
zorg. Met de GGD kijken we hoe belemmeringen
en ontmoedigende restricties voor nieuwe
instroom kunnen worden weggenomen en inzet
op omscholing sneller kan leiden tot (tijdelijke)
plaatsing.
ACTIE 7: DIGITALE OVERHEID
Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd is dat
er veel voordelen zitten aan digitaal werken. Minder files en betere doorstroming. We stimuleren
de gemeente door te investeren in ICT om de
digitale dienstverlening voor inwoners en ondernemers te verbeteren. Het digitaal kunnen aanvragen en laten thuisbezorgen van paspoorten en
rijbewijzen moet zo snel mogelijk geregeld zijn.
ACTIE 8: KOSTEN DRUKKEN
De ongekend moeilijk tijd voor de horeca is
nog niet voorbij. Daarom hoeven horecaondernemers ook in 2021 geen belasting te
betalen voor de terrassen. Terrassen worden
daarmee ook volgend jaar gratis voor de horeca.

“Ik ben ongelooflijk trots op onze stad. We
zien ondernemers die de schouders eronder zetten door hun kroeg om te bouwen
naar een winkel. Zwollenaren uit de cultuur-,
of evenementenbranche die hun steentje
bijdragen in de zorg. Maar ook de politie en
handhavers die hun best doen om te helpen
het virus uit te trappen,. Zo kunnen we ons
normale leven weer snel oppakken. Zij verdienen allemaal ons respect en onze waardering. Maar zij verdienen ook een overheid
die hen in deze tijd een zetje in de rug geeft
en de juiste, of een nieuwe richting op helpt.
Met dit plan zetten we een tweede stap,
zodat inwoners en ondernemers hun leven
kunnen blijven leven en we zij-aan-zij blijven
vechten tegen dit kwaadaardige virus..”

Thom van Campen
Fractievoorzitter VVD Zwolle
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