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Inleiding
Eerder dit jaar is het Ambitiedocument “Ons Zwolle van Morgen” ontwikkeld en door het college van
burgemeester en wethouders vastgesteld. Met het document worden de grote uitdagingen waar Zwolle
voor staat verwoord. Het doel is om de provincie te commiteren aan onze opgaven en de
samenwerking op de geformuleerde thema’s te initiëren/ uit te bouwen. Het ambitiedocument is in
opmaat naar de provinciale verkiezingen in de bestuurlijke ontmoetingsbijeenkomst “Kansen voor
Overijssel” aangekondigd en vervolgens aan alle provinciale lijsttrekkers van de politieke partijen
gestuurd. Gevolgd of vergezeld van informeel contact met deze lijsttrekkers door de verschillende
collegeleden en lobby richting de (potentiële) onderhandelaars.
We werken momenteel aan een concretisering van het ambitiedocument. Dit in de vorm van een
samenwerkingsdocument. Het streven is dit document voor het einde van het zomerreces af te ronden.
Door middel van deze informatienota een stand van zaken.
Kernboodschap
We liggen op koers met de uitwerking van de verschillende thema’s uit het ambitiedocument. Door
middel van enkele werksessies is per thema een concretisering aangebracht. We maken potentiële
samenwerkingskansen inzichtelijk en geven per kans aan welke rol en inspanning wij de gemeente
Zwolle en provincie toedichten bij realisatie. Tevens worden investeringen en opbrengsten geduid;
vanuit een lokale en regionale context. Basis voor het samenwerkingsdocument is het coalitieakkoord
van de provincie. In onze propositie sluiten we aan op de thematiek uit dit akkoord. Een eerste analyse
van het coalitieakkoord is aan uw college voorgelegd in uw vergadering van 18 juni jl. Deze analyse
wijst uit dat diverse thema’s goed aansluiten bij onze strategische agenda en de inhoud van de
Perspectiefnota 2020-2023. In een recent ambtelijk overleg is met de provincie doorgepraat over de
achtergronden en insteek van het provinciaal coalitieakkoord. Dit overleg heeft enkele
aandachtspunten opgeleverd. Dergelijke aandachtspunten worden intern besproken met
verantwoordelijke portefeuillehouders ter bepaling van vervolgacties richting provincie. Inzet is om het
samenwerkingsdocument direct na het zomerreces aan te bieden ter besluitvormimg aan uw college.
Dit in opmaat naar een bijeenkomst van de MT’s van provincie en gemeente (inschatting september)
en de (verwachte) kennismakingsbijeenkomst tussen de colleges van GS en burgemeester en
wethouders in het najaar van 2019 (inschatting oktober).
Consequenties
Het samenwerkingsdocument is gebaseerd op de inhoud van onze Perspectiefnota en in ontwikkeling
zijnde/vastgestelde beleidsplannen. Daarmee sluit het aan op de vastgestelde financiële kaders.
Communicatie
Tot op heden is er sprake van een intern proces, met uitzondering van de ambtelijke contacten met de
provincie. De kracht van onze stad is echter de samenwerking met de diverse partners in en rondom
Zwolle. We denken na op welke wijze we recht kunnen doen aan deze samenwerkingsverbanden en
over hoe we relevante partners kunnen betrekken bij de totstandkoming van het
samenwerkingsdocument.
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Vervolg
Betrokken portefeuillehouders worden periodiek in pfo bijgepraat. Voorafgaande aan besluitvorming in
college wordt het concept samenwerkingsdocument bilateraal in pfo met burgemeester en wethouders
besproken.
Op ambtelijk niveau wordt contact gezocht met de provincie om de richting van de
samenwerkingsvoorstellen te toetsen.
De bijeenkomst tussen de MT’s van gemeente en provincie wordt onder andere benut om het
samenwerkingsdocument te bespreken. Naar aanleiding van dit gesprek kan het document worden
herijkt in opmaat naar de kennismakingsbijeenkomst tussen de colleges van GS en B&W.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.
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