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Inleiding
Motie ‘Nieuwe economie’ M4 verzoekt het college om vernieuwing van economisch handelen en
denken te stimuleren. Deze informatienota beantwoordt de motie, waarbij inzicht wordt gegeven in de
manieren waarop het college vernieuwing van economisch handelen en denken stimuleert.
Kernboodschap
In Motie ‘Nieuwe economie’ M4 wordt het college verzocht om de vernieuwing van economisch denken
en handelen in de Zwolse regio te stimuleren door onder meer:
1. een platform te bieden aan ondernemers voor het stimuleren van andere/nieuwe economische
modellen,
2. een aantal concrete opgaven uit de gemeentelijke organisatie voor te leggen aan ondernemers,
studenten en andere betrokkenen.
In de Zwolse regio is continu aandacht voor vernieuwende vormen van economisch denken en
handelen. Bij acquisitie en accountmanagement wordt strategisch meegedacht met potentiële kansen
op het gebied van duurzame modellen en/of oplossingen. Hierbij kijken we actief mee hoe we als
gemeente deze ideeën kunnen ondersteunen, een platform kunnen bieden, of ons netwerk kunnen
inzetten om deze ideeën verder te brengen. Ook faciliteren we netwerken, zoals bijvoorbeeld
Kennispoort, waarbij het samenwerken aan innovaties en het delen van kennis en ervaring van
ondernemers uit de regio wordt gestimuleerd. In de MKB innovatie top 100 2015 zijn een aantal
bedrijven uit de Zwolse regio prominent aanwezig. Dit zijn Easypath Nederland BV uit Steenwijk;
iungo.nl BV uit Zwolle; Movin uit Zwolle; Plasmamade BV uit Staphorst en RSW uit Zwolle.
Uit de “economie Zwolle in perspectief” memo van april 2015 blijkt dat de toegevoegde waarde van
nieuwe duurzame businessmodellen erkend wordt. Ook is er reeds oog voor de ontwikkeling van onder
andere de deeleconomie en sociale ondernemingen, welke werken aan de (nieuwe) economie waarin
voor iedereen winst wordt gecreëerd.
Er wordt binnen de gemeente Zwolle veel samengewerkt met het onderwijs, ondernemers en andere
betrokkenen. De gemeente blijft actief op zoek naar samenwerking met externe partijen en inzichten
voor gemeentelijke opgaven van buitenaf. Doorlopend blijven we oog hebben voor kansen waardoor
innovaties van de grond komen en duurzame oplossingen worden gevonden. Dit altijd, wanneer
mogelijk, in samenwerking met partners in de stad.
Consequenties
Ter uitvoering van de motie en in lijn met de al aanwezige aandacht voor nieuwe economische
modellen zijn de volgende concrete activiteiten uitgevoerd:
1. Het bieden van een platform aan ondernemers voor het stimuleren van andere/nieuwe
economische modellen
In het kader van het stimuleren van sociaal ondernemerschap wordt er in het voorjaar een
bijeenkomst georganiseerd, waarbij sociale ondernemers en andere geïnteresseerden elkaar
kunnen inspireren. Gezamenlijk met de landelijke organisatie Social Enterprise NL wordt dit
opgepakt. Social Enterprise NL is aanjager van de groeiende beweging van sociaal ondernemers
die werken aan de (nieuwe) economie.
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2. Een aantal concrete opgaven uit de gemeentelijke organisatie voor te leggen aan ondernemers,
studenten en andere betrokkenen.
Met het Windesheim Honnours College is een structurele samenwerking met het onderwijs
ontstaan, waarbij bijvoorbeeld multidisciplinaire teams van studenten werken aan opgaven van
ondernemers en gemeente. Daarnaast biedt de gemeentelijke organisatie stageplaatsen,
onderzoeksopdrachten en werkervaringsplekken aan.
Daarnaast wordt doorgegaan met de activiteiten die al eerder in gang zijn gezet in dit kader:
We blijven onderzoeken, gezamenlijk met onze partners, hoe we tot de meest duurzame oplossingen
komen voor de stad en regio. Bij initiatieven zoals de Wijbedrijven hebben we als gemeente een
actieve rol in het aanstichten van deze nieuwe organisatievormen. Zwolle in Transitie of de Zwolse
uitdaging zijn ook voorbeelden, die mede dankzij de een goede samenwerking met en ondersteuning
van de gemeente, tot stand zijn gekomen. Met de provincie Overijssel onderzoeken wij hoe we de
transitie naar een circulaire economie verder kunnen stimuleren. In het Broerenkwartier wordt intensief
samengewerkt met ondernemers. Ook zijn er de Hanzelab sessies, waar ook opgaven vanuit de
gemeente worden ingediend. Een groep met externe experts heeft onlangs gewerkt aan de vraag hoe
we op de route tussen het station en Windesheim de dagelijkse piek in de studentenstroom kunnen
verzachten en de ervaren overlast beheersbaar kunnen maken. En tot slot club Celé als platform voor
maatschappelijke vraagstukken, waar bijvoorbeeld discussieavonden plaatsvinden over geluidsnormen
bij evenementen.

Communicatie
N.v.t.
Vervolg
N.v.t.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.
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