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Voorwoord
Zwollenaren,
Waarschijnlijk herken je het wel. De trots die je voelt als je door onze stad loopt. Wanneer je hoort dat er
weer nieuwe gave ontwikkelingen onze kant op komen. Of wanneer je anderen over Zwolle vertelt. De stad
die zich historisch kenmerkt door vrijheid en handelsgeest. Waar iedereen wil werken aan de toekomst.
Een stad die pal staat voor onze vrijheid en veiligheid. En waar je zowel met de auto, over spoor, door het
water en straks zelfs door de lucht, goed wil blijven komen.
Blauwvingers zijn trots op hun stad. Zwollenaren zijn van goede wil en aan hen is het te danken dat Zwolle
sterker uit de crisis is gekomen. We leunen als VVD daarom nu niet achterover, want er liggen nog zo veel
mooie kansen. Je wil namelijk niet alleen maar in de krant lezen dat het goed gaat, het wordt tijd dat
iedereen dat in Zwolle daadwerkelijk in de eigen portemonnee voelt.
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Jouw stem geeft antwoord op de vraag welke richting
Zwolle inslaat. Wat voor stad dit is en wordt. In dit verkiezingsprogramma lees je ons plan voor Zwolle.
Die stad, die almaar door blijft groeien. Waar jij kunt kiezen hoe je je leven inricht en veilig bent. Die goed
te bereiken blijft. Waar Zwolle, en al haar inwoners de vrijheid en ruimte krijgen. Waar we geen overbodige
regeltjes willen voorschrijven.
Het is bovenal Jouw Zwolle. Een vrije, veilige en welwarende stad, waarin jij de ruimte krijgt om iets van je
leven te maken.
Thom van Campen,
Lijstrekker VVD Zwolle
Zwolle, september 2017

Zwolle Werkt
In Zwolle zijn elke dag meer dan 95.000 mensen aan het werk. Dankzij kleine en grote
bedrijven; organisaties en instellingen die Zwolle – vanwege de bereikbaarheid, de gezellige
stad, de kwaliteit van onderwijs en de ligging – zien als een toplocatie in Nederland om te
ondernemen. Wat ons betreft kan en doet daarom iedereen mee. Want werken in Zwolle
loont, onderwijs is een leven lang beschikbaar en ondernemers krijgen van de gemeente
ruim baan om te ondernemen.

Banen
Een baan is een van belangrijkste invullingen van je leven. Het geeft je zekerheid, onafhankelijkheid en
persoonlijke ontwikkeling. Zwollenaren zijn harde werkers. De gemeente stimuleert de banenmotor Zwolle
zodat het aantal banen stijgt. Met die baan kunnen mensen hun leven leiden zoals ze dat zelf willen.

We moeten ons sterk blijven maken voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. Dat
betekent dat we concurrerend zijn en blijven op goede infrastructuur, kwalitatief onderwijs en hardwerkend
personeel. Zo blijven we banen en bedrijven aantrekken naar Zwolle en blijven zij in onze stad.
We maken met ondernemers een versimpelteam dat het mes zet in nutteloze procedures en overbodige
regels. Zo versterken we ons ondernemersklimaat. Daarnaast richt de gemeente een spreekuur in waar
ondernemers hun ideeën of knelpunten snel en direct kunnen bespreken.
Niemand kijkt ernaar uit om belasting te betalen. Daarom moeten de lokale lasten fors omlaag. Zo houd
je meer over van het geld waar je vaak hard voor hebt gewerkt.
De gemeente zorgt met ondernemers voor periodieke werkevents. Deze zijn er als je een nieuwe baan
zoekt, zonder werk zit of vanuit een krimpsector een nieuwe stap wilt zetten. Samen met de ondernemers,
organisaties en onderwijs ontwikkelen we bij-, her- en omscholingsprogramma’s.
De Zwolse agrarische sector benaderen we met gezond boerenverstand. De VVD wil ruimte houden
voor hun groei. Wij stimuleren deze belangrijke economische sector met vernieuwend pachtbeleid en zijn
partner bij verdere innovatie.
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Werken moet lonen
Onze stad wordt er beter van als meer mensen aan het werk zijn. Het is daarom niet uit te leggen dat je in Zwolle
in de bijstand meer kan overhouden dan een bijvoorbeeld de agent, timmerman of verpleegster. De VVD wil dat
het aantrekkelijker is om de stap naar een betaalde baan te maken dan in een uitkering vast te blijven zitten.

Ondernemers worden vooraf betrokken bij ons participatiebeleid om zo meer kansen te creëren voor
werkzoekenden. We vragen het onderwijs om, in afstemming met het bedrijfsleven, opleidingen aan te laten
sluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
We verwachten dat je voor je uitkering een tegenprestatie levert. Deze tegenprestatie is een onderdeel
van de werkervaring.
We bouwen de armoederegelingen af om de armoedeval te voorkomen. We zetten daarom in op meer
maatwerk via bijzondere bijstand om zo bij te kunnen springen waar dat echt nodig is. In de bijzondere
bijstand houden we altijd oog voor de situaties van kinderen. We willen natuurlijk dat ieder kind mee kan op
schoolreisje.
Goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk om aan het werk te komen. De bereidheid
hieraan te werken, wordt een eis om bijstand te ontvangen. De gemeente kan je op weg helpen om de taal
te leren.

Investeren in vernieuwing
De ondernemers in onze stad houden onze sterke economie draaiende. Zij durven te blijven investeren en
innoveren. Door hun ideeën blijven we een sterke stad die zich blijft ontwikkelen en welvarender wordt.
In die innovatie moeten we investeren.

We blijven investeren in de goedlopende innovatiecentra Health Innovation Park en Polymer
Science Park en bouwen het havenbedrijf Port of Zwolle verder uit. Hier hoort een spoorterminal
op Hessenpoort bij.
We bouwen met het innovatie- en startupnetwerk aan een one-stop-shop voor starters en startups.
Dit is één plek waar beginnende ondernemers informatie, diensten en ondersteuning vinden.
Vergunningen en lasten voor de eerste jaren van een startup of starter maken we proportioneel door in
te zetten op een ingroeimodel voor lasten.
We onderzoeken manieren waarop de lokale lasten in verband kunnen worden gebracht met
investeringen in maatschappelijke doelen. Bedrijven die investeren in duurzaamheid mogen een
compensatie krijgen van hun lasten.
Glasvezel draagt bij aan een goed vestigingsklimaat, concurrerende kenniseconomie en aantrekkelijke
woonomgeving. Daarom hebben we de ambitie dit in elke Zwolse buurt te realiseren.
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Wonen
Een huis is meer dan een dak boven je hoofd. Het is de plek waar een groot deel van je leven zich afspeelt en of
je nu koopt of huurt, je steekt er een groot deel van je geld in. Daarom is het belangrijk dat je in een mooie goed
onderhouden omgeving woont, je veilig voelt, geen last hebt overlast, je woonlasten laag zijn en je niet
geconfronteerd wordt met overbodige regeltjes als je iets aan je huis wilt doen.

We benutten de mogelijkheden van de Omgevingswet om welstandsvrij te bouwen en de invloed van de
welstandcommissie in te perken.
Er komt een rem op verdere sociale woningbouw en we stimuleren investeringen die leiden tot meer
woningen voor middeninkomens.
Scheefhuur pakken we aan zodat er meer ruimte aan de onderkant van de woningmarkt ontstaat en je
niet lang op een wachtlijst staat.
Krakers krijgen te maken met hardere handhaving en de mogelijkheden van de ASO-wet nemen we op in
de lokale verordening zodat beter kan worden opgetreden tegen overlast.
De vraag en investeringsmogelijkheden bij studentenwoningen worden gemonitord met stakeholders als
het SOOZ, onderwijsinstellingen en ontwikkelaars.
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Bruisende binnenstad
Winkels, horeca, cultuur, en alle Zwollenaren maken Zwolle de heerlijke stad die zij is. De stad is van ons
allemaal en moet voor alle Zwollenaren als gezellig worden ervaren: voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
Met de veranderende consumentenbehoefte is het belangrijk dat ondernemers daar flexibel op kunnen inspelen
en dat zij baas in eigen zaak zijn. We denken mee en doen dus niet moeilijk als ondernemers hier een schepje
bovenop willen doen.

Wij zijn volstrekt helder over de zondagsopenstelling. Dat mag je als ondernemer zelf bepalen.
De overheid bepaalt niet wanneer bedrijven en winkels op zondag open of dicht zijn.
We zijn trots op de Pilot Vrije Sluitingstijden voor de Horeca. Over dit beleid blijven we in gesprek met
politie, bewoners en ondernemers. Als de venstertijden niet meer nodig zijn schaffen we ze af.
Cultuur geeft kleur aan onze stad. De Zwolse theaters, Waanders in de Broeren en De Fundatie zijn
iconische publiekstrekkers die op onze ondersteuning kunnen blijven rekenen. We zetten erop in dat de
Raad voor Cultuur meer rekening gaat houden met de regionale culturele identiteit zodat meer Zwolse
cultuurinitiatieven hier voor in aanmerking komen.
Cultuur is belangrijk, maar niet gratis. Instellingen die Zwolse subsidies ontvangen moeten het
ontvangen subsidiebedrag vermelden op het (entree)kaartje, zo mogelijk met het aantal bezoekers.
De samenvoeging van het Historisch Centrum Overijssel en het Stedelijk Museum Zwolle is een goede
stap geweest die succesvol moet worden afgerond: Zwolle verdient een plek waar we kunnen genieten van
haar rijke geschiedenis.
Onze tradities van de stad blijven we koesteren. Zwolle is een prominente carnavalsstad,
het Stratenfestival is ons dorpsfeest en in Zwolle vieren we Sinterklaas. Buurtfeesten kunnen volstaan met
een melding bij wijkzaken.
Evenementen maken Zwolle levendig. De gemeente helpt door mee te denken, procedures zijn kort en
we leggen geen belemmeringen op. De gemeente neemt verantwoordelijkheid om met ondernemers en
organisaties de overlast te voorkomen.
In Zwolle is ruimte voor coffeeshops. Als zij zich aan de regels houden, een goed beheerplan hebben en
de veiligheid waarborgen is een vooraf gesteld maximum aan coffeeshops niet van deze tijd.
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Bereikbare Stad
Al sinds de Hanzetijd hebben Zwolle en de Zwollenaren geprofiteerd van de uitstekende
ligging van onze stad. Waar koggeschepen voorheen beeldbepalend waren, is er
tegenwoordig sprake van een uitgebreid netwerk aan weg-, spoor- en waterverbindingen.
Zwolle is hierdoor een aantrekkelijke vestigingslocatie en het logistieke knooppunt tussen
de Randstad en de rest van Europa (‘gateway to Europe’). Een scharnierpunt dat we continu
moeten onderhouden om alle passanten, bezoekers, ondernemers en inwoners van onze
stad blijvend te laten profiteren van goede bereikbaarheid en doorstroming.

Bereikbare wijken
We maken de Zwolse wijken goed bereikbaar. Je kiest zelf hoe je van A naar B komt, met de auto, fiets of
openbaar vervoer. Oponthoud en files zijn frustrerend en kostbaar. De gemeente moet er alles aan doen om dit
te bestrijden.

Er komt bij de herontwikkeling van het winkelcentrum Stadshagen een capaciteitsstudie die onderzoekt
of bewoners en winkelend publiek de wijk vlot en veilig kunnen bereiken.
De wijk Hanzeland ontwikkelt zich als werk- en woonlocatie. Met de komst van het busstation neemt
de hoeveelheid (bus)vervoer toe. Voor minder hinder willen we een aantakking van de Koggetunnel op de
Veerallee en moet de Van Karnebeektunnel in twee richtingen open.
Onderhoud, reconstructie en vernieuwing van wegen worden zo gepland dat Zwollenaren hier zo min
mogelijk hinder van ervaren.
Zwolle moet toegankelijk zijn voor iedereen, dat geldt ook voor senioren en mindervaliden.
We onderzoeken waar knelpunten bestaan en pakken die aan.
We optimaliseren fietsstad Zwolle, zodat niet alleen recreanten maar ook scholieren en werkende
Zwollenaren veilig en vlot op bestemming kunnen komen. Belangrijke fietsverbindingen knappen we tijdig
op zodat deze verbindingen niet alleen goed, maar ook veilig zijn.
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Goed parkeren
Om van onze binnenstad te genieten moet je er wel kunnen komen. In het centrumgebied van Zwolle moeten in
alle windrichtingen goede, veilige en betaalbare parkeervoorziening bestaan. Goede parkeervoorzieningen voor
auto’s en fietsen zijn essentieel om bezoek, binnen en buiten Zwolle, aan te trekken.

Naast de Emmawijk, het Katwolderplein en het Noordereiland moet er een nieuwe parkeervoorziening
aan de Schuurmanstraat komen.
Het Noordereiland wordt alleen herontwikkeld met behoud van parkeerplaatsen.
Op koopzondagen en feestdagen is parkeren gratis.
De milieuzone heeft zijn werking niet bewezen en werpt onnodige hinder op. Daar zien we in Zwolle dan
ook geen plek voor.
Pleinen in de binnenstad moeten fietsvrij blijven. Dit vraagt om strikte handhaving en om
voldoende fietsparkeerplekken: een extra parkeerstalling bij het Broerenkwartier ontwikkelen is een
onderzoek waard.
Het parkeren van je auto of fiets om vervolgens met de trein verder te reizen mag geen issue zijn.
Parkeergelegenheid moet daar blijven. Ook breiden we aan de Noord- en Zuidzijde van het Station Zwolle de
kiss & ride plekken uit.

10

Regionale verbindingen
Als provinciehoofdstad is Zwolle de economische hub van de regio. Daarvoor is het essentieel dat onze stad
bereikbaar is voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De aantrekkende economie zorgt voor een toename
van verkeer. Daarom moeten we blijven investeren in infrastructuur voor een snelle doorstroming van en naar
Zwolle.

Om niet alleen nu maar ook in de toekomst bereikbaar te blijven over de weg, het spoor en het water
komt er een capaciteitsonderzoek die kijkt waar er in Zwolle en de regio knelpunten zijn en hoe we die
aanpakken.
We investeren fors in de ring- en aanvoerwegen zodat we vertraging tijdens je reis voorkomen.
Asfalt blijft van belang daarom willen we de flessenhals N50 opwaarderen tot A50, een lobby om de
gehele A28 richting Amersfoort 6-baans te krijgen en de N35 richting Twente moet gewoon overal 2x2
baans zijn met een maximumsnelheid van 100 km/u.
Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland. Daarom komt er onderzoek naar de mogelijkheid
voor station Zwolle Zuid. Dan kan via het spoor de Kamperlijn worden doorgetrokken naar Deventer – met
tussenstops in Zwolle-Stadshagen, Zwolle-Centrum, Zwolle-Zuid, Wijhe, Olst en Deventer – zodat er een
Hanzestedenverbinding ontstaat.
Goederenvervoer over water en spoor is niet alleen duurzaam, maar ontlast daarnaast de drukke wegen.
We pleiten voor een railterminal voor goederenvervoer op Hessenpoort.
Lelystad Airport ontwikkelt zich als luchthaven ‘om de hoek’. De bereikbaarheid van de Regio Zwolle
neemt hierdoor toe. De kansen moeten we aangrijpen om meer aandacht te vestigen op Zwolle als
toeristische locatie en op de bereikbaarheid vanuit Lelystad. Er zijn ook zorgen, daarom willen we regionaal
inzetten op herindeling van het luchtruim waarbij de aanvliegroutes zo min mogelijk overlast veroorzaken
in Zwolle.
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Veilig voelen, veilig zijn
In Zwolle kunnen we genieten van onze vrijheid zolang de veiligheid op orde is. Dat dit vraag
om voortdurende actie, laat de wereld om ons heen zien. Onzekerheden in de wereld komen
soms heel erg dichtbij. Zwollenaren mogen er dan op vertrouwen dat de overheid toeziet op
onze veiligheid. En ingrijpt als dat nodig is. In jouw buurt, in de stad en op het werk. Zwolle
is een stad waar wij leven op ónze manier. In vrijheid en in veiligheid.

Voorkomen is beter dan genezen
Stadshagen, Westenholte, Berkum of Holtenbroek. Iedere Zwollenaar moet zich veilig voelen in zijn stad, wijk en
buurt. Om die veiligheid te kunnen garanderen moet de gemeente zorgen voor een opgeruimde stad. Immers,
een schone stad, is een veilige stad. Daarvoor is het belangrijk dat handhavingsorganisaties in goed contact
staan met onze inwoners. Zij zijn onze ogen en oren.

We investeren in beter beheer van openbare ruimte. Dus voldoende prullenbakken, aanpakken van
vandalisme en graffiti, en ruimte voor eigen initiatieven.
De Binnenstad is goed in zicht en moet dat blijven. Gemeente, politie en justitie evalueren periodiek of
de huidige inzet van cameratoezicht volstaat. Zo blijven we gezellig uitgaan in Zwolle.
Bestrijd de donkere plekjes van Zwolle. Er komt een lichtanalyse die in beeld brengt waar investeringen
in verlichting nodig zijn. Daarbij maken we gebruik van technologische ontwikkelingen met intelligente
verlichting in de openbare ruimte.
De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven, zoals WhatsApp Buurtpreventie. Deze informatiebron
informeert de wijkagent over ontwikkelingen in de wijk.
Onze inwoners zijn de ogen en oren van Zwolle. We richten inlooppunten in, verdeeld over Zwolse wijken,
waar Zwollenaren hun tips en zorgen kwijt kunnen over veiligheid en leefbaarheid.
In het welzijnswerk wordt actief samengewerkt met politie en wijkagenten om overlastgevende groepen
aan te pakken. Ook het sociaal wijkteam denkt hier proactief over mee en buurtsportcoaches dragen hierbij
een voorbeeldrol.
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Normaal doen
Het moet voor iedereen glashelder zijn wat normaal is in Zwolle en welk gedrag we niet accepteren. In Zwolle
mag je niet met vrees thuis zitten. Kun je je kinderen veilig buiten laten spelen. Kun je zonder je onveilig te
voelen hand in hand over straat lopen. Om dat te borgen vertrouwen we op de mensen die ons veilig houden,
en verdienen zij de juiste instrumenten om hun werk te doen.

Meer bevoegdheden en capaciteit voor gemeentelijke handhaving (BOA’s), zodat de politie meer tijd en
ruimte heeft voor het aanpakken van grote vergrijpen. De gemeente bestrijdt kleine ergernissen, de politie
pakt criminelen.
Cameratoezicht en kentekenherkenning op Hessenpoort zorgen aantoonbaar voor substantiële daling
van inbraken. Deze middelen moeten daarom op alle bedrijventerreinen worden ingezet.
Handhaving van de maximumsnelheid in alle Zwolse wijken wordt een prioriteit van politieteam Zwolle.
Waar nodig passen we de infrastructuur aan om die handhaving mogelijk te maken.
Intimiderend en provocerend gedrag wordt in Zwolle hard afgestraft: we staan pal voor onze veiligheid
en we deinzen er niet voor terug om veiligheidsinstrumenten in te zetten als dat nodig is.
De nieuwe aso-wet maakt ingrijpen bij grote en herhaaldelijke woonoverlast mogelijk. In overleg met
woningcorporaties komt er een duidelijk afsprakenkader over de aanpak van woonoverlast.

Integratie
Zwolle is een tolerante en open stad met liberale waarden. In onze stad zijn we gelijkwaardig ongeacht man
of vrouw, seksuele geaardheid of geloof. We verwachten dat nieuwkomers zich hier ook aanpassen. Als je de
verworven vrijheden van onze samenleving omarmt, dan hoor je erbij. Een goede inburgering is belangrijk om je
plek te kunnen vinden in de samenleving en om onderdeel van Zwolle te worden.

We ondersteunen vrijwilligersorganisaties die nieuwkomers helpen om zich in Zwolle te vestigen, op het
gebied van bijvoorbeeld Nederlandse waarden of de taal.
De taal leren is de belangrijkste factor om in Nederland te slagen, een baan te krijgen en een onderdeel
van de samenleving te zijn. Wie geen inzet pleegt Nederlands te leren, heeft geen recht op een uitkering of
gemeentelijke toeslagen en armoederegelingen;
We helpen niet mee aan opvang van illegalen en asielzoekers van wie hun verzoek door de IND en
rechter is afgewezen en niet meewerken aan hun vertrek. De DATO-opvang die illegalen onderdak biedt
terwijl men terug naar het land van herkomst kan, wordt gesloten.
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Stad van mensen
In Zwolle willen we gezond zijn, goede en warme zorg en dat iedereen mee doet. Door
keuzevrijheid voorop te stellen als je zorg voor jezelf, je kind of je ouders nodig hebt. Door
van nieuwkomers te verwachten dat ze onze waarden omarmen. Door te investeren in
sportclubs, omdat zij de basis vormen voor een gezonde stad, maar ook de ruggengraat zijn
van een stad van mensen die met elkaar omgaan, elkaar ontmoeten en op elkaar letten.

Sport en bewegen
We investeren in sport. Sport zorgt voor gezonde mensen, voorkomt grote uitgaven in de zorg, maar is bovenal
gewoon leuk om te doen. De dynamiek spat er vanaf bij de Zwolse sporters en sportclubs. We juichen voor PEC
Zwolle, het hoge niveau bij basketbal, volleybal en handbal. Onze olympische titelhouders zijn de helden voor
de kampioenen van morgen. In Zwolle willen we een breed aanbod, voor iedereen toegankelijk en gericht op
voldoende ruimte voor trainen en prestatie.

We roepen een sportinnovatiefonds in het leven dat bijdraagt aan de verdere professionalisering van
de sportparken.
We zetten in op ondersteuning van verenigingen bij de overgang naar een moderne vitale vereniging
waar een modern aanbod van sport, bewegen en maatschappelijke dagbesteding wordt aangeboden.
De randvoorwaarden voor onze sportparken zijn op orde en blijven dat met een periodiek
capaciteitsonderzoek voor sportvelden en kleedkamers.
De WRZV-hallen zijn toe aan nieuwbouw. Op deze manier is er weer een toekomstgerichte
binnensportaccommodatie voor Zwolse verenigingen.
We hebben de ambitie grote sportevenementen naar Zwolle te halen. Dit inspireert velen en is goed
voor het Zwolse imago.
De inrichting van de stad en parken daagt uit om zoveel mogelijk te bewegen.
Wij zijn een gemeente die binnen de mogelijkheden garant staat voor een toekomstvaste en financieel
robuuste groei van PEC bij bewezen prestatie en goed financieel beleid.
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Zorg
In Zwolle is de zorg van goede kwaliteit en staat keuzevrijheid voorop. Nieuwe aanbieders zijn zeer welkom.
De kwaliteit van de zorg moet makkelijk en openbaar inzichtelijk zijn zodat je weet waar je voor kunt kiezen en
ook duidelijk is bij wie je beter weg kunt blijven. Door technologische ontwikkelingen te omarmen wordt Zwolle
koploper in slimme toepassingen voor warme, goede zorg.

Zwollenaren die zorg nodig hebben, moeten de zorg krijgen die zij willen. Als je zelf regie kan nemen,
moet dat kunnen. Daarom blijft het Persoonsgebonden Budget (PGB) altijd een volwaardig alternatief.
Zwolle gaat werken met een three-strikes-out systeem voor zorgaanbieders: bij herhaaldelijke
tekortschietende kwaliteit ontbinden we het contract. Er komt een openbare zwarte lijst van frauduleuze
aanbieders en tussenpersonen die misbruik maken van het PGB.
Er komt meer aandacht voor proportionaliteit van regels voor kleine aanbieders, die leveren namelijk
maatwerk, innoveren en houden bestaande spelers scherp.
Mantelzorgers zijn voor veel zorgbehoevenden de helden in hun leven. Hun behoeften houden onze
aandacht, zeker respijtzorg is daarvoor belangrijk.
Zorgaanbieders worden niet betaald naar aantal ingezette uren, maar op basis van de kwaliteit van
de zorg, de behandeling en de tevredenheid van de ontvanger. Via een overzichtelijke site moeten
beoordelingen van zorginstellingen makkelijk inzichtelijk zijn om goede keuzes te maken.
Sociale Wijkteams moeten zelfstandig zijn om snel in te spelen op de behoeften in de buurt. Daarvoor is
het belangrijk dat zij geen onderdeel zijn van de gemeentelijke organisatie.
We kijken naar de mogelijkheden voor een specialist ouderengeneeskunde in het sociaal wijkteam.
Herindicaties van zwaar (meervoudig) gehandicapte kinderen verminderen we waar mogelijk. Dit scheelt
kind en ouders veel stress en rompslomp.
Het moet duidelijk zijn waar publieke AED’s zijn, burgerhulpverleners kunnen eventueel worden getraind
deze te gebruiken. Zo neemt de kans toe dat mensen bijvoorbeeld een hartstilstand overleven.
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Jeugdhulp
Iedereen gunt alle kinderen een fijne en liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er kinderen die niet het geluk hebben
om in zo’n situatie op te groeien. Zodra kinderen in gevaar zijn en er niet in het belang van kinderen wordt
opgetreden, moeten we als overheid voor deze kinderen opkomen.

Jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs werken nauw samen om problemen snel op te
sporen en op te lossen.
Kindermishandeling moeten we keihard aanpakken. Onderwijs en hulpverleners krijgen daarom een
meldplicht bij het vermoeden hiervan, en worden getraind om dit in te kunnen schatten. Ook met het oog
op loverboyproblematiek is dit belangrijk.
Voorop bij de aanpak staat dat het kind zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving verder moet kunnen
opgroeien. We pakken de dader aan. Daarom trekken we het kind het liefst niet uit de bekende omgeving
weg.

Passend onderwijs
Elk kind in Zwolle moet het type onderwijs kunnen krijgen dat nodig is. Door hoogbegaafdheid, een
leerachterstand of een beperking heb je soms een extra zetje nodig. We willen dat dit zoveel mogelijk in het
reguliere onderwijs plaatsvindt. Scholen zijn verplicht leerlingen een passend aanbod te doen, dit moet goed
worden uitgevoerd.

Het zicht op de besteding van de middelen en met name de effectiviteit van het passend onderwijs
moeten verbeteren.
We sturen en monitoren op samenwerking tussen Jeugdzorg en passend onderwijs.
Achterstanden sporen we snel op in de voor- en vroegschoolse educatie. Specifieke aandacht moet
hierbij ook zijn voor taalachterstanden.
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Gewoon jezelf kunnen zijn
Of je nou man of vrouw bent, ongeacht van wie je houdt, een lichte of een donkere huidskleur hebt: in Zwolle
kun je zijn wie je bent. De vrijheid om gewoon jezelf te kunnen zijn is niet vanzelfsprekend. Die vrijheid is
felbevochten en moeten we blijven koesteren. Zwollenaren heb je in alle soorten en maten.
Dat is hartstikke normaal.

Discriminatie in welke vorm dan ook moet hard worden aangepakt. We verankeren
antidiscriminatiebeleid in de Algemene Plaatselijke Verordening.
In uitingen van de gemeente houden we rekening met de diversiteit van de samenleving.
Samen met emancipatieverenigingen, scholen en met Roze in Blauw zet Zwolle in op voorlichting over
LHBTI-acceptatie. We zetten in op antipestprotocollen op scholen.
De gemeente maakt zich hard voor Roze Zaterdag naar Zwolle in 2020.
Er komt een meldplicht voor het sociaal wijkteam indien het vermoeden bestaat dat er discriminatie
plaatsvindt in de huiselijke sfeer.
In Zwolle kennen we geen weigerambtenaren. Ook de komende jaren zijn die hier niet welkom.
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Nieuwe Energie
Het voelt zo vanzelfsprekend: de auto die ons naar het werk brengt, het water dat uit de
kraan stroomt en de elektriciteit die de lampen laat branden. Steeds meer Zwollenaren
kiezen zelf op welke manier zij energie in huis halen. Uit panelen op het dak of uit het afval
dat we wegbrengen. We geven ruimte aan particuliere initiatieven, ondernemerschap en
innovaties die met draagvlak werken aan de energie van morgen. Dat is niet alleen goed
voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee.

Groen is poen
De isolatie van je huis of de aankoop van een elektrische auto. Keuzes die aan het eind van de maand geld
opleveren. De gemeente denkt mee en ondersteunt initiatieven van Zwollenaren die willen investeren in hun
eigen duurzame leefomgeving.

Wie ervoor kiest om afval te scheiden, krijgt daarvoor een korting op het vaste tarief. Niet straffen
(met diftar), maar belonen.
We zetten in op meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Hierbij willen we een onderzoek of dat kan
via lantaarnpalen.
De ROVA-dividenden moeten ten goede komen aan een lagere afvalstoffenheffing.
Particulier gebruik van isolatie en zonnepanelen worden door de gemeente beloond met het in
mindering brengen van leges of lasten.
Alle nieuwe en bestaande maatregelen die je kunt nemen voor energiebesparing zijn inzichtelijk
in een app.
Het welstandsbeleid en vergunningsregels worden getoetst op het mogelijk maken van
duurzaamheidmaatregelen bij bestaande bebouwing.
Buurt- en wijkinitiatieven voor energiebesparing krijgen waar nodig ondersteuning via wijkbeheer.
We onderzoeken de mogelijkheden van collectieve systemen zoals geothermie voor verwarmen
van huizen.
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Energie is economie
De zoektocht naar slimme en goedkopere oplossingen binnen de energietransitie biedt ongelofelijk veel kansen.
Steeds meer bedrijven en instellingen zijn hier mee bezig. Zij moeten de ruimte krijgen om de energietransitie
ook een economisch succes te maken. Nieuwe oplossingen bieden kansen voor onze werkgelegenheid.
Dit stimuleren we door simpele, duidelijke regels en ruimte voor een toekomstgericht ondernemerschap.

We werken toe naar een Hightech Hessenpoort waar op vernieuwende manieren grootschalig energie
kan worden opgewekt. Met draagvlak, betrokkenheid en participatie van Zwolse inwoners en bedrijven.
Duurzaamheidsmaatregelen leveren werkgelegenheid en economische ontwikkeling op.
Bedrijven nemen het voortouw bij het bedenken van duurzaamheidmaatregelen.
Woningcorporaties moeten klimaatneutraal bouwen, daarnaast investeren zij in verder verduurzaming
van de bestaande woningvoorraad. Dit verankeren we in de prestatieafspraken.
De gemeente Zwolle geeft zelf het goede voorbeeld met snelle vervanging van alle lantaarns in
ledverlichting, elektrisch vervoer en goede energielabels voor gebouwen.
Grote projecten laten in een plan zien op welke manier ze een bijdrage leveren aan
duurzaamheidsdoelstellingen van de stad.
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De overheid werkt voor jou
We betalen belasting zodat de overheid haar werk kan doen. Voor ons. Dat betekent dat
die overheid rekening houdt met jou als je een paspoort moet afhalen, dat je persoonlijke
gegevens goed beschermd zijn en dat ambtenaren je verder helpen omdat ze weten wat er
écht bij je speelt. Die overheid stopt niet bij de gemeentegrenzen. Het is van groot belang
dat we samenwerken om de infrastructuur en werkgelegenheid op topniveau te houden.
Om de vruchten te plukken van alle mogelijkheden die onze regio biedt; op het gebied van
onderwijs of toerisme. Kortom, dat we samen dingen voor elkaar krijgen, die we in ons
eentje niet hadden kunnen regelen.

De gemeente werkt voor jou
De meeste Zwollenaren kennen de gemeente alleen van het ophalen van het paspoort of de aanvraag van een
nieuw rijbewijs. Dat moet dan wel goed geregeld zijn. De gemeente werkt voor jou aan een Zwolle waar dingen
vooral wél kunnen, in plaats van een Zwolle met belemmeringen. Dat betekent dat de gemeente inspeelt op de
behoefte van ondernemers en onze inwoners.

De woonlasten en gemeentelijke lasten voor ondernemers moeten flink omlaag.
Publiekszaken is op minstens twee dagen in de week óók buiten kantoortijden geopend. Verloren of
gestolen reisdocumenten worden kosteloos door de gemeente vervangen en hun prijsniveau blijft onder
het landelijk gemiddelde.
Ook jongeren die nog niet mogen stemmen mogen hun mening laten gelden. Jaarlijks organiseren we
met alle basisscholen en middelbare scholen een Jeugd-Battle, waarbij de beste ideeën binnen een jaar
worden uitgevoerd.
Ambtenaren lopen bedrijvenstages om zo een beter beeld te krijgen waar je als ondernemer
tegen aanloopt. Ook komt er een ondernemerspanel dat nieuwe plannen en regels toetst, zoals de
Participatieraad dat al op Sociale Zaken doet.
Brieven en mails van de gemeente moeten makkelijk leesbaar zijn. Onze informatie is zoveel mogelijk
openbaar en terug te vinden op internet. We delen gegevens die we als gemeente verzamelen over
efficiënt omgaan met belastinggeld.
We zetten stevig in op het voorkomen van identiteitsfraude en sterke ICT-beveiliging van gegevens van
inwoners.
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Goed besteed belastinggeld
Belastinggeld wordt afgedragen door onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom zinnig en effectief
worden besteed. Duidelijk moet zijn waar ons belastinggeld naartoe gaat en dat we daarmee de doelen bereiken
die we voor ogen hebben.

De begroting moet gebalanceerd zijn. We willen niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Structurele
uitgaven dekken we met structurele middelen. Inkomstenmeevallers gebruiken we niet voor structurele
extra uitgaven.
Overschotten op de begroting door structurele meevallers willen wij in de eerste plaats inzetten om
lokale lasten te verlagen en te investeren in ons vestigingsklimaat om aantrekkelijk te blijven voor
bedrijvigheid, bijvoorbeeld door sterke infrastructuur.
We houden scherp oog op hoe verbonden partners, subsidieontvangers en gemeenschappelijke
regelingen met hun financiën omgaan. Dit blijft belastinggeld van onze inwoners en dit moet inzichtelijk en
effectief besteed worden.
Gemeenteschuld door middel van leningen wordt teruggedrongen. Periodiek doen we de
houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio en de netto schuldquote moeten op een
aanvaardbaar niveau zijn.
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De regio werkt voor jou
Deze paragraaf is gezamenlijk geschreven door de afdelingen Elburg, Hattem, Kampen, Oldebroek en Zwolle.
Regionale samenwerking levert extra banen, een beter leefgebied en groeiende ondernemingen op.
Door gemeenschappelijk op te trekken voor onze gezamenlijke belangen kunnen we beter voor en met inwoners
werken op belangrijke onderdelen. De kracht van de economische regio Zwolle ondersteunen we met een
evenredige inzet van de deelnemende gemeenten. De regio Zwolle staat voor grenzeloos besturen. Met
meerdere gemeenten kunnen we het geluid van onze regio sterker brengen dáár waar het nodig is: zoals in de
provinciehuizen, Tweede Kamer of het Europees Parlement. Met de gemeenten in de regio maken we één plan
voor bereikbaarheid en werken we samen aan werk, nieuwe energie en een nog gunstiger vestigingsklimaat. Dit
doen we samen met andere regio’s, de provincie en het Rijk.

Er komt verdere samenwerking via Port of Zwolle en Kennispoort.
We willen een Hanzelijn van asfalt die we koppelen aan N50 en Lelystad Airport, en de N50 die
we opwaarderen door er een A50 van te maken.
We zetten in op een toekomstbestendige, bereikbare A28 door het inzetten op scenariostudies en
uitvoeringsplannen voor de capaciteitsverbetering van de A28.
We intensiveren de aanpak en profilering van toerisme in onze regio van Hanzesteden, het Vechtdal,
de Veluwe en Giethoorn.
Samenwerking, afstemming en specialisatie van onderwijs gericht op de kansen en het
ondernemersklimaat van onze regio is een speerpunt.
Regionale samenwerking is belangrijk voor het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid in de
regio.
Prioriteit wordt gegeven aan regionale regelversimpeling voor ondernemers waarbij we streven naar
één regionale set van eenduidige en eenvoudige regels om mensen aan het werk te helpen, zo mogelijk met
een ondernemerstoetsingspanel voor regelgeving.
Er komt beleid gericht op energietransitie waarin we de opgave door regionale wisselwerking invullen.
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