L.s.,
Dit stuk zend ik u, omdat u een ingewikkelde keuze moet maken over een ZwolleFonds. Namens
JOVD Zwolle e.o. wil ik aangeven dat ook wij waarde hechten aan een bruisend Zwolle. Wij begrijpen
dat er financiële middelen nodig zijn om dingen te kunnen organiseren die bijdragen aan een
sfeervolle en levendige stad, en ook wij vinden het niet wenselijk dat op dit moment slechts een
kleine groep bijdraagt aan de kosten voor dergelijke activiteiten. JOVD Zwolle e.o. is dan ook niet per
definitie tegen een ondernemersfonds. Wel zijn wij tegen een ZwolleFonds in de huidige vorm. Het
huidige plan bevat te veel onduidelijkheden en tegenstrijdigheden. Wanneer ondernemers door een
ingrijpende verandering een stuk van hun vrijheid moeten inleveren, vindt de JOVD dat het plan geen
ruimte voor onduidelijkheid of twijfelgevallen zou moeten overlaten. Graag deel ik dan ook de
zorgen van JOVD Zwolle met u.
Volgens het beleidsplan is een breed gedragen gezamenlijke aanpak een vereiste voor succes.
Natuurlijk wordt er een peiling gedaan naar het draagvlak, maar in hoeverre is er voor ondernemers
betrouwbare informatie beschikbaar zodat zij een juiste keuze kunnen maken? Tegenstanders van
het voorstel hebben aangegeven geen financiële middelen te hebben voor een campagne tegen dit
voorstel en vrezen dat alleen het geluid van Citycentrum voor dit voorstel zal worden gehoord.
Volledige gelijkheid is onmogelijk, maar het totale gebrek aan eerlijk speelveld, biedt ons zorgen. Het
draagvlak moet inhoudelijk ergens op gebaseerd zijn en daarvoor moeten ondernemers een goede
afweging kunnen maken uit zowel de voordelen als de nadelen.
Ook wordt er in beleidsplan gesteld dat activiteiten in het belang zijn van alle ondernemers. Dit
belang is betwistbaar. Niet iedereen profiteert van acties en toch moet iedereen mee gaan betalen.
Sommige delen van de stad zijn tijdens bepaalde festiviteiten compleet onbereikbaar. Ondernemers
in die gebieden hebben tijdens een dergelijke activiteit juist minder klandizie. Het Noordereiland is
bijvoorbeeld afgesloten tijdens het Stratenfestival en heeft geen profijt van acties die dan worden
uitgevoerd. In hoeverre is het eerlijk dat de bijdrage voor ondernemers die niet gevestigd zijn op Alocaties (lees: Melkmarkt, Diezerstraat, enz.) en minder profiteren van wat er hartje centrum gebeurt
op een zelfde manier wordt berekend als zij die dat wel zijn? Wij begrijpen dat het ondoenlijk is om
100 verschillende factoren mee te laten wegen in een berekening, maar in dit plan mist elke vorm
van maatwerk.
Het leggen van een goede fundering is essentieel voor het slagen van een project. Het beleidsplan
van dit project laat de lezer in het ongewisse. Er wordt gesproken over mogelijke speerpunten, maar
wat mogen de ondernemers verwachten van het ZwolleFonds? Waar gaat het ZwolleFonds zich
concreet op focussen? Doordat ZwolleFonds zich nergens duidelijk aan wil verbinden, heeft zij enorm
veel vrijheid om een compleet andere koers te gaan varen dan waar ondernemers voor hebben
gestemd.
Ook de begroting is niet heel duidelijk. De onderbouwing ontbreekt. Waar zijn de genoemde cijfers
op gebaseerd? Waar betalen de ondernemers voor en waarom zo veel? Waarom is elke kostenpost
elk jaar even hoog? Heb je in het begin niet meer kosten om iets te maken, zoals de app, of op te
bouwen en kost het daarna minder omdat je het alleen hoeft te onderhouden? Ondernemers
verdienen duidelijkheid over wat er met hun geld gebeurt. ZwolleFonds zelf vraagt wel een
verantwoording van de begroting van haar leden als zij in aanmerkingen willen komen voor een
aanjaagbudget.

JOVD Zwolle is blij dat het ZwolleFonds zich actief wil inzetten om de leegstand aan te pakken. Wij
moedigen het aan dat vastgoedeigenaren betrokken worden bij het ZwolleFonds en dat zij een zetel
krijgen. Wat onbegrijpelijk voor ons is, is dat voor een zetel een financiële bijdrage nodig is. Het fonds
is toch erg gebaat bij de inzet van de vastgoedeigenaren? Zit deze financiële prikkel niet een goede
samenwerking in de weg?
De bestuursstructuur is naar onze mening ook een groot bezwaar tegen dit voorstel. Bestuursleden
worden voorgedragen en benoemd door het Citycentrum. Ook hun verantwoording loopt via het
Citycentrum. Waarom is er geen sprake van directe democratie waarbij ondernemers direct invloed
hebben binnen stichting ZwolleFonds, maar moet dit via branchevereniging KHN of Citycentrum?
Zelfs de begroting gaat via het Citycentrum. Zonder lid te zijn van Citycentrum is er geen
mogelijkheid tot directe inspraak. De kosten voor een dergelijk lidmaatschap zijn op dit moment
onduidelijk. In het beleidsplan staat daarover het volgende: “de huidige contributie wordt dus fors
verlaagd of naar nul teruggebracht.” Elke ondernemer zou invloed moeten hebben als zij meebetaalt
aan het ZwolleFonds. JOVD Zwolle ziet geen rol voor Citycentrum en vindt het dan ook onwenselijk
dat de bestuursstructuur erg afhankelijk is van hun rol. Het ZwolleFonds zou, wanneer opgericht,
moeten dienen als vervanging van Citycentrum.
Een laatste punt van zorgen is de manier waarop er gestemd gaat worden. Stemmen worden
verstuurd en ondernemers moeten binnen 3,5 week tijd hun stem inleveren. Ondernemers hoeven
dit alleen niet zelf te doen. Een ander mag dit ook doen. We zijn ons er van bewust dat er sprake is
van een notarieel toezicht, maar vragen ons af er niet meer veiligheidsmaatregelen nodig zijn om
deze gevoelige procedure te bewaken. Waarom zou een ondernemer namelijk onbeperkt
machtigingen kunnen krijgen? Werkt dit, hoe onwaarschijnlijk ook, eventuele stemmenronselarij niet
in de hand? Zou het niet beter zijn dat een ondernemer alleen voor zichzelf, met eventueel nog één
machtiging, zou kunnen stemmen?
Het snel doorvoeren van een incompleet plan, kan negatieve gevolgen hebben. Maar dat er iets
moet gebeuren is zeker. Een goede start kunnen we echter maar één keer maken. Laten we samen
bouwen aan een stevige fundering en een mooie toekomst voor Zwolle. JOVD Zwolle is altijd bereid
daar aan mee te werken.
Ik vraag u goed na te denken over dit plan en het verder uit te werken. Niemand is gebaat bij
onduidelijkheid.
Met vriendelijke groet,

Dagmar Hoekstra
Voorzitter JOVD Zwolle e.o.

