
PLANT VANDAAG NOG
EEN APPELBOOM

Begroting 2019

Ruben van de Belt
Wietse de Boer
Jolien Elshof-Rook
Reinier Mulder
Jacob Raap
Gerdien Rots
Ruth Stoorvogel



Tijden van verandering 
We	  bespreken	  de	  eerste	  begro.ng	  van	  dit	  nieuwe	  college.	  Dat	  doen	  we	  in	  .jden	  van	  grote	  
veranderingen.	  Veranderingen	  op	  het	  gebied	  van	  schone	  energie,	  klimaatadapta.e,	  circulaire	  
economie,	  betere	  zorg,	  de	  groei	  van	  de	  stad	  naar	  zo’n	  140.000	  inwoners	  en	  de	  toenemende	  
digitalisering	  van	  allerlei	  diensten	  die	  vragen	  oproept	  over	  veiligheid	  en	  privacy	  en	  over	  meedoen	  of	  
aDaken.	  

In	  deze	  .jden	  van	  verandering	  zegt	  ons	  college:	  we	  investeren	  in	  Zwolle	  als	  een	  duurzame,	  groene	  stad	  
die	  in	  balans	  is	  met	  haar	  omgeving.	  We	  bouwen	  aan	  een	  stedelijker,	  bruisender	  stad	  met	  behoud	  van	  de	  
typisch	  Zwolse	  menselijke	  maat.	  We	  s.muleren	  een	  krach.ge,	  sociale	  stad	  waar	  mensen	  er	  voor	  elkaar	  
zijn	  en	  waar	  professionele	  hulp	  beschikbaar	  is.	  We	  bieden	  ruimte	  aan	  eigen	  ini.a.ef	  en	  
ondernemerschap.	  En	  zo	  worden	  we	  steeds	  meer	  een	  zelIewuste	  stad,	  die	  boegbeeld	  van	  de	  regio	  is.	  

 
Oog voor Zwolle en oog voor mensen

Die	  ambi.e	  onderschrijJ	  de	  ChristenUnie	  volledig.	  We	  zijn	  er	  trots	  op	  dat	  dit	  college	  over	  
par.jbelangen	  heenstapt	  en	  samen	  kijkt	  naar	  wat	  goed	  is	  voor	  Zwolle.	  Dat	  zien	  we	  ook	  terug	  in	  deze	  
begro.ng.	  We	  herkennen	  veel	  van	  onze	  prioriteiten.	  Het	  college	  laat	  zien	  dat	  ze	  oog	  heeJ	  voor	  wat	  de	  
stad	  nodig	  heeJ	  en	  dat	  ze	  oog	  heeJ	  voor	  mensen.	  Ondanks	  de	  tekorten	  op	  de	  zorg,	  blijJ	  het	  college	  
kiezen	  voor	  goede	  zorg	  voor	  onze	  Zwollenaren.	  Tegelijker.jd	  investeert	  het	  college	  in	  een	  stad	  die	  met	  
haar	  .jd	  meegaat	  en	  ini.a.even	  van	  inwoners	  royaal	  ondersteunt.	  Een	  stad	  waar	  je	  graag	  woont,	  nu	  en	  
in	  de	  toekomst.	  Het	  college	  gaat	  voortvarend	  aan	  de	  slag	  met	  schone	  energie	  en	  duurzame	  projecten.	  
We	  zien	  investeringen	  terug	  in	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  de	  stad	  en	  in	  werkgelegenheid.	  En	  we	  zien	  dat	  
het	  college	  oog	  heeJ	  voor	  mensen	  die	  het	  alleen	  niet	  redden,	  denk	  aan	  statushouders,	  aan	  slachtoffers	  
van	  loverboys,	  aan	  zwerQongeren,	  aan	  mensen	  met	  schulden,	  aan	  mensen	  met	  zelfmoord-‐gedachten.	  
Dat	  is	  precies	  wat	  de	  ChristenUnie	  van	  de	  gemeente	  verwacht:	  dat	  ze	  oog	  heeJ	  	  –	  dat	  ze	  sensi.ef	  is	  –	  
voor	  wat	  Zwollenaren	  nodig	  hebben.	  

 



Nieuwe denkrichtingen: gemeenschap, balans, zaaien
We	  hebben	  niet	  alleen	  een	  sensi.eve	  overheid	  nodig.	  We	  hebben	  ook	  een	  gemeente	  nodig	  die	  
inspireert	  en	  rich.ng	  aangeeJ.	  Door	  de	  grote	  veranderingen	  (energie,	  klimaat,	  zorg,	  digitalisering)	  is	  het	  
nodig	  dat	  wij	  ons	  leven	  van	  alle	  dag,	  anno	  begin	  21e	  eeuw,	  echt	  anders	  inrichten.	  Wij	  willen	  dat	  de	  
overheid	  haar	  inwoners	  inspireert	  en	  samen	  zoekt	  naar	  nieuwe	  denkrich.ngen.	  De	  ChristenUnie	  ziet	  
dat	  dit	  college	  dat	  op	  veel	  terreinen	  voortvarend	  doet.	  Maar	  op	  het	  gebied	  van	  de	  circulaire	  economie	  
vinden	  wij	  het	  momenteel	  te	  s.l.	  Terwijl	  er	  genoeg	  inspira.ebronnen	  zijn	  die	  ons	  verder	  kunnen	  helpen.	  
We	  denken	  aan	  het	  boek	  van	  Kate	  Raworth	  De	  Donut	  Economie,	  dat	  ik	  zo	  meteen	  graag	  overhandig	  aan	  
onze	  wethouder	  Economie.	  Dit	  boek	  prikkelt	  om	  toekomstgericht	  te	  zoeken	  naar	  een	  economisch	  
model	  dat	  niet	  draait	  om	  ‘groei’	  als	  doel	  op	  zich,	  maar	  dat	  de	  natuurlijke	  grenzen	  van	  de	  aarde	  
respecteert	  en	  de	  levensbehoeJen	  van	  de	  mens	  centraal	  stelt.	  Dan	  wordt	  groei	  dienstbaar	  aan	  de	  
balans	  tussen	  de	  ondergrens	  van	  minimale	  sociale	  behoeJen	  van	  de	  mens	  en	  het	  plafond	  van	  maximale	  
natuurlijke	  mogelijkheden	  van	  de	  aarde.	  

Raworth	  vraagt	  regelma.g	  aan	  haar	  publiek	  om	  een	  alterna.ef	  te	  tekenen	  voor	  de	  homo	  economicus.	  
Dan	  blijken	  drie	  beelden	  vaak	  naar	  voren	  te	  komen:	  gemeenschap,	  balans	  en	  zaaien.	  Dat	  is	  interessant.	  
Kennelijk	  hechten	  veel	  mensen	  belang	  aan	  gemeenschap,	  balans	  en	  zaaien.	  Het	  vervolg	  van	  ons	  betoog	  
draait	  om	  die	  drie	  begrippen.

Bouwen aan gemeenschappen
Mensen	  die	  onderdeel	  zijn	  van	  een	  netwerk,	  voelen	  zich	  verbonden	  en	  hebben	  iets	  voor	  elkaar	  
over.	  Daar	  gelden	  andere	  waarden	  dan	  die	  van	  winst	  en	  nut.	  De	  ChristenUnie	  bouwt	  aan	  een	  
samenleving	  waarin	  mensen	  naar	  elkaar	  omzien.	  

 Vrijwilligers
Van	  alle	  grotere	  steden	  in	  Nederland	  heeJ	  Zwolle	  met	  afstand	  het	  hoogste	  percentage	  vrijwilligers.	  
62%	  van	  de	  Zwollenaren	  doet	  vrijwilligerswerk.	  Het	  landelijk	  gemiddelde	  ligt	  rond	  de	  50%.	  Het	  CBS,	  die	  
dit	  afgelopen	  zomer	  bekend	  maakte	  naar	  aanleiding	  van	  hun	  onderzoek,	  verklaart	  dit	  vanuit	  twee	  
invalshoeken.	  Het	  CBS	  constateert	  dat	  er	  rela.ef	  veel	  mensen	  met	  een	  kerkelijke	  achtergrond	  ac.ef	  
zijn	  als	  vrijwilliger.	  Dat	  herkennen	  we	  ook	  in	  het	  staatje	  van	  de	  gemeente	  zelf.	  Daarnaast	  is	  het	  
vermoeden	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  vliegwieleffect:	  als	  de	  infrastructuur	  van	  het	  vrijwilligerswerk	  goed	  
is,	  dan	  wordt	  het	  voor	  anderen	  ook	  makkelijker	  om	  je	  daarbij	  aan	  te	  sluiten.	  De	  ChristenUnie	  vindt	  het	  
geweldig	  dat	  zoveel	  Zwollenaren	  zich	  onbaatzuch.g	  inzeben	  voor	  iets	  of	  voor	  iemand.	  Laten	  we	  blijven	  
investeren	  in	  die	  infrastructuur.	  Door	  vrijwilligers	  serieus	  te	  nemen	  en	  te	  betrekken	  bij	  planvorming.	  

 



Heel	  concreet	  stellen	  we	  voor	  om	  bij	  het	  opstellen	  van	  het	  hervormingsplan	  voor	  de	  zorg	  
mantelzorgers	  en	  vrijwilligers	  te	  betrekken.	  Zodat	  er	  meer	  samenhang	  ontstaat	  in	  het	  welzijnswerk,	  
dagbesteding,	  ouderenwelzijn,	  vrijwilligerswerk	  en	  mantelzorg.	  Zodat	  we	  met	  onze	  professionele	  zorg	  
bijdragen	  aan	  herstel	  van	  het	  gewone	  leven.

Integrale	  aanpak
Voor	  het	  hervormingsplan	  wil	  de	  ChristenUnie	  ook	  aan	  het	  college	  meegeven	  dat	  wij	  graag	  een	  
vereenvoudigde	  en	  integrale	  aanpak	  zien	  voor	  gezinnen	  met	  meervoudige	  zorgvragen.	  Maak	  eens	  een	  
analyse	  van	  de	  Zwolse	  gezinnen	  waar	  dit	  speelt	  en	  kijk	  waar	  je	  win-‐win-‐situa.es	  kunt	  creëren	  door	  deze	  
gezinnen	  vanuit	  een	  één-‐gezinsaanpak	  te	  benaderen.	  En	  bekijk	  dan	  ook	  meteen	  of	  de	  verplichte	  
jaarlijkse	  herindica.e	  kan	  worden	  vervangen	  door	  maatwerk-‐afspraken	  over	  herindica.e.	  

Statushouders	  sneller	  integreren
We	  vinden	  het	  onverteerbaar	  dat	  er,	  ook	  in	  Zwolle,	  zoveel	  vluchtelingen	  nog	  steeds	  niet	  goed	  de	  taal	  
spreken	  en	  geen	  werk	  hebben.	  Ook	  zou	  het	  goed	  zijn	  als	  nieuwkomers	  veel	  meer	  onderdeel	  worden	  van	  
Zwolse	  netwerken.	  We	  zijn	  blij	  met	  het	  extra	  budget	  voor	  een	  snellere	  integra.e	  van	  statushouders.	  En	  
we	  moedigen	  het	  college	  aan	  om	  bij	  de	  inzet	  van	  dit	  geld	  ook	  te	  kijken	  naar	  geslaagde	  projecten	  die	  er	  
in	  de	  afgelopen	  .jd	  zijn	  geweest.	  We	  denken	  bijvoorbeeld	  aan	  de	  zwemlessen	  voor	  vluchtelingen-‐
vrouwen	  waarbij	  naast	  de	  zwemles	  ook	  allerlei	  .ps	  en	  adviezen	  voor	  het	  leven	  in	  Nederland	  werden	  
gewisseld.	  Maak	  gebruik	  van	  dit	  soort	  best	  prac.ces	  en	  benut	  de	  bestaande	  infrastructuur.

Balans brengen
Als	  we	  bezig	  zijn	  met	  de	  groei	  van	  de	  stad,	  dan	  kijkt	  de	  ChristenUnie	  niet	  alleen	  naar	  de	  economie.	  We	  
kijken	  ook	  naar	  de	  groei	  van	  het	  welzijn	  van	  mensen,	  naar	  de	  menselijke	  maat	  en	  het	  respect	  voor	  ons	  
cultureel	  erfgoed.	  We	  vinden	  dat	  álle	  Zwollenaren	  moeten	  delen	  in	  de	  flow	  van	  de	  stad.	  

Mobility	  mentoring
De	  ChristenUnie	  is	  blij	  met	  de	  nieuwe	  schulddienstverlening	  van	  de	  gemeente.	  We	  zeben	  hier	  echt	  
forse	  stappen	  vooruit.	  Hersenonderzoek	  laat	  zien	  dat	  veel	  mensen	  met	  schulden	  lijden	  aan	  chronische	  
stress.	  Daardoor	  lukt	  het	  hen	  vaak	  niet	  om	  problemen	  doelma.g	  aan	  te	  pakken,	  prioriteiten	  te	  stellen	  
en	  impulsen	  te	  controleren.	  De	  nieuwe	  methode	  Mobility	  Mentoring	  helpt	  om	  dit	  gedrag	  niet	  te	  
interpreteren	  als	  onwil,	  maar	  onmacht.	  Eerst	  moet	  de	  stress	  onder	  controle	  zijn,	  voordat	  hersenen	  
weer	  in	  staat	  zijn	  om	  breder	  en	  crea.ever	  te	  denken.	  De	  ChristenUnie	  wil	  graag	  dat	  we	  in	  Zwolle	  de	  
principes	  van	  Mobility	  Mentoring	  gaan	  toepassingen	  in	  onze	  dienstverlening	  bij	  armoede	  en	  schulden.



Sensi&eve	  overheid
In	  2016	  dienden	  wij	  een	  mo/e	  in	  die	  opriep	  om	  een	  versimpelteam	  in	  te	  stellen.	  We	  zijn	  erg	  content	  
met	  de	  resultaten	  tot	  nu	  toe.	  We	  zien	  en	  merken	  dat	  de	  gemeente	  echt	  eenvoudiger	  en	  begrijpelijker	  
communiceert.	  Ook	  al	  zijn	  er	  nog	  steeds	  verbetermogelijkheden.	  We	  willen	  een	  sensi/eve	  overheid,	  die	  
vanuit	  het	  perspec/ef	  van	  de	  burger	  denkt.	  Daarom	  zijn	  we	  blij	  dat	  er	  in	  totaal	  100.000	  euro	  is	  
gereserveerd	  voor	  kleine	  ini/a/even	  in	  het	  Stadsontwikkelfonds	  en	  voor	  de	  Right	  to	  Challenge.	  We	  
geven	  het	  college	  wel	  mee	  dat	  wij	  nog	  erg	  vaak	  horen	  dat	  mensen	  met	  hun	  ini/a/even	  tegen	  allerlei	  
belemmeringen	  oplopen.	  

Groei	  met	  respect	  voor	  de	  menselijke	  maat
We	  staan	  als	  stad	  voor	  een	  grote	  woningbouw-‐opgave.	  De	  omgevingsvisie	  biedt	  ons	  de	  kans	  om	  bij	  de	  
hele	  concrete	  leefwereld	  van	  de	  Zwollenaar	  zelf	  te	  beginnen	  en	  dan	  integraal	  te	  kijken	  naar	  wat	  wijken,	  
buurten,	  stadsdelen	  nodig	  hebben.	  De	  aangename	  Zwolse	  menselijke	  maat	  is	  daarbij	  voor	  ons	  leidend.	  

Daarnaast	  willen	  we	  dat	  onze	  agrarische	  ondernemers	  in	  de	  buitengebieden	  goed	  worden	  ondersteund	  
bij	  de	  keuzes	  die	  op	  hen	  aIomen.	  Op	  hen	  komt	  veel	  af.	  De	  opwek	  van	  schone	  energie,	  de	  overstap	  op	  
kringlooplandbouw.	  We	  verzoeken	  het	  college	  om	  in	  overleg	  met	  LTO	  te	  treden	  en	  na	  te	  gaan	  op	  welke	  
wijze	  wij	  onze	  agrariërs	  moeten	  ondersteunen.

Zaaien voor de toekomst
Als	  we	  denken	  aan	  de	  toekomst,	  dan	  denken	  we	  allereerst	  aan	  kinderen	  en	  jongeren.	  Maar	  zaaien	  is	  
ook	  investeren	  in	  werkgelegenheid	  zodat	  mensen	  verder	  kunnen	  groeien.	  Zaaien	  is	  rekening	  houden	  
met	  de	  gevolgen	  van	  ons	  handelen	  op	  de	  langere	  termijn.	  

Ontwikkelen	  van	  partnerschap	  in	  het	  Zwols	  onderwijs
Voor	  steeds	  meer	  leerlingen	  is	  het	  schoolleven	  het	  tweede	  leefmilieu:	  een	  stabiele	  en	  beschermende	  
plek	  in	  hun	  leven,	  naast	  het	  gezin	  waar	  je	  vandaan	  komt.	  Vooral	  als	  je	  thuissitua/e	  niet	  stabiel	  is	  –	  en	  
dat	  is	  het	  voor	  veel	  kinderen	  lang	  niet	  al/jd	  –	  dan	  is	  de	  school	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  je	  jonge	  leven.	  
Als	  je	  dan	  als	  jongere	  hulp	  ontvangt,	  is	  het	  ontzeRend	  waardevol	  als	  je	  hulpverlener	  en	  je	  school	  op	  één	  
lijn	  ziRen.	  Scholen	  vragen	  ons	  nu	  meer	  om	  ruimte	  om	  jeugdzorg	  in	  de	  school	  te	  halen.	  Allereerst	  omdat	  
er	  dan	  meer	  integraal	  in	  het	  belang	  van	  het	  kind	  kan	  worden	  gewerkt,	  maar	  ook	  omdat	  jeugdzorg	  dan	  
bijvoorbeeld	  collec/ef	  aan	  een	  groepje	  jongeren	  kan	  worden	  gegeven.	  Wat	  de	  ChristenUnie	  betreU	  
s/muleert	  de	  gemeente	  partnerschap	  in	  onderwijs	  en	  zorg.	  Daarbij	  helpt	  het	  als	  hier	  in	  huis	  budgeRen	  
worden	  ontschot.	  

 



Werkgelegenheid
Nu	  al	  kunnen	  werkgevers	  in	  Zwolle	  en	  de	  regio	  moeilijk	  aan	  goed	  personeel	  komen.	  Dat	  geldt	  voor	  alle	  
niveaus	  op	  de	  arbeidsmarkt:	  chauffeurs,	  leerkrachten,	  verpleegkundigen,	  winkelpersoneel	  et	  cetera.	  
Tegelijker/jd	  heeU	  Zwolle	  nog	  steeds	  3400	  bijstandsgerech/gden.	  Reïntegra/e-‐bedrijven	  in	  Zwolle	  en	  
de	  regio	  staan	  klaar	  om	  deze	  mensen	  weer	  arbeidsfit	  te	  maken	  en	  naar	  werk	  te	  begeleiden.	  Toch	  
krijgen	  we	  de	  indruk	  dat	  zij	  in	  de	  wachtstand	  worden	  gehouden,	  omdat	  het	  college	  eerst	  het	  antwoord	  
van	  het	  Rijk	  afwacht	  op	  onze	  Regiodeal.	  Waarom	  gaan	  we	  niet	  alvast	  aan	  de	  slag?	  En	  stel	  dat	  het	  Rijk	  
niet	  mee	  investeert	  in	  onze	  Human	  Capital	  Agenda,	  wat	  is	  dan	  ons	  plan	  B?

Voedselbomen	  
Helaas	  moeten	  er	  door	  de	  essentaksterUe	  veel	  bomen	  in	  Zwolle	  worden	  gekapt.	  Ook	  de	  droge	  zomer	  
zorgt	  voor	  bomenkap	  op	  sommige	  loca/es	  in	  de	  stad.	  Het	  doet	  al/jd	  pijn	  om	  een	  voor	  het	  oog	  goede	  
boom	  omgehaald	  te	  zien	  worden.	  Toch	  zien	  we	  hier	  ook	  kansen.	  De	  ChristenUnie	  zou	  graag	  zien	  dat	  
daar	  waar	  mogelijk	  en	  gewenst,	  er	  voedselbomen	  worden	  teruggeplaatst.	  Walnotenbomen,	  tamme	  
kastanje,	  misschien	  appel-‐	  en	  perenbomen	  als	  omwonenden	  dat	  ook	  zien	  ziRen.	  Naast	  het	  plezier	  van	  
de	  oogst,	  is	  het	  ook	  een	  mooie	  manier	  om	  kinderen	  te	  laten	  zien	  waar	  deze	  natuurlijke	  producten	  	  
vandaan	  komen.	  Voedselbomen	  zorgen	  bovendien	  voor	  een	  rijkere	  biodiversiteit	  en	  ook	  dieren,	  zoals	  

Afsluiting
Zwolle	  staat	  voor	  een	  aantal	  grote	  veranderingen.	  Dat	  maakt	  het	  begin	  van	  de	  21e	  eeuw	  een	  
boeiende	  en	  dynamische	  periode.	  Sommige	  mensen	  maken	  zich	  zorgen.	  Tegen	  hen	  zouden	  wij	  met	  
de	  grote	  hervormer	  Maarten	  Luther	  (die	  overigens	  geïnspireerd	  was	  door	  de	  Moderne	  Devo/e)	  
willen	  zeggen:	  “Zelfs	  als	  ik	  wist	  dat	  morgen	  de	  wereld	  zou	  vergaan,	  dan	  zou	  ik	  vandaag	  een	  
appelboom	  planten.”	  Laten	  wij	  die	  appelbomen	  planten,	  zowel	  leRerlijk	  als	  figuurlijk.	  Door	  nu	  de	  
goede	  keuzes	  te	  maken,	  waarbij	  gemeenschap,	  balans	  en	  zaaien	  centraal	  staan,	  zodat	  Zwollenaren	  
vertrouwen	  en	  hoop	  krijgen	  in	  de	  toekomst.	  

 



“Zelfs als ik wist dat 
morgen de wereld zou 
vergaan, dan zou ik 
vandaag een appelboom 
planten.”  


