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en CDA gestelde vragen over mbo-studenten in Zwolle.
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1. Artikel 45 vragen over mbo-studenten van de ChristenUnie en het CDA

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
de beantwoording van de artikel 45 vragen van de ChristenUnie en het CDA over mbo-studenten in
Zwolle
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
De fractie van de ChristenUnie en het CDA hebben op 12 mei 2018 vragen gesteld aan het college
over mbo-studenten in Zwolle. In deze informatienota informeren wij u over onze antwoorden op de
schriftelijke vragen
Kernboodschap
Vragen van CU en CDA van 12 mei:
Vraag 1. Is het college bekend met voorbeelden van het ontzeggen van mbo-studenten van
toegang tot voorzieningen in onze gemeente?
Antwoord: het college is op de hoogte van de landelijke discussie over de waargenomen
verschillen tussen mbo- en hbo-studenten en de toegang tot voorzieningen. Naast het in het
onderzoek van NOS op 3 genoemde voorbeeld van het Vliegende Paard, zijn er bij het college
geen andere voorbeelden uit Zwolle bekend.
Vraag 2. Hoe waardeert het college die voorbeelden en het onderliggende beleid van partners in
de gemeente?
Antwoord: Het Vliegende Paard is een studentensociëteit, die in eerste instantie is gericht op de
doelgroep hbo’ers en wo’ers en mede is opgericht en gefaciliteerd door hogeschool Windesheim
Zwolle. Elke ondernemer staat vrij om zich te richten op een bepaalde doelgroep en kan bezoekers
weigeren op basis van de in het deurbeleid opgenomen regels. Hierbij valt bijvoorbeeld ook te
denken aan de leeftijdsgrens van 18 jaar die de meeste horecagelegenheden in Zwolle stellen of
zogenoemde “ladies nights”. Daarnaast worden er in samenwerking met Buro Ruis en
verschillende mbo-instellingen met regelmaat feesten en bijeenkomsten in het Vliegende Paard
georganiseerd die zowel voor mbo- als hbo-studenten toegankelijk zijn.
Vraag 3. Is het college bereid om in alle contacten met relevante partners zich hard te maken om
alle voorzieningen voor studenten ook daadwerkelijk toegankelijk te maken voor alle studenten in
onze gemeente, met nadrukkelijk inbegrip van mbo-studenten?
Antwoord: het college heeft oog voor en waardeert alle studenten in onze stad. Dit is onder andere
terug te zien in onze samenwerking en subsidierelaties met partijen als Buro Ruis en SOOZ die er
voor alle studenten zijn. Buro Ruis bedient een diverse groep studenten van zowel het mbo als het
hbo en zet zich in om programma’s en evenementen te maken die voor alle groepen studenten zo
toegankelijk mogelijk zijn. In het kader van ‘practice what you preach’, willen wij als gemeente het
goede voorbeeld geven. Wij hebben gesignaleerd dat er een omissie is in de regeling “Voor en
door studenten” en zijn daarom voornemens om de regeling te gaan wijzigen. De wijziging zal het
mogelijk maken voor mbo-studenten om officieel een subsidieaanvraag te doen op grond van de
regeling “Voor en door studenten” (hoofdstuk 12 van de ASV). In de huidige regeling is het formeel
gezien niet mogelijk voor mbo-studenten om een subsidieaanvraag in te dienen voor een
studentenactiviteit. In de praktijk biedt de regeling nu al wel de mogelijkheid voor het college om af
te wijken in hun besluiten en aanvragen voor deze regeling die door mbo-studenten worden
gedaan, wel te honoreren. Dit wordt in de meeste gevallen vaak ook al gedaan. Echter het college
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ziet de gestelde vragen door ChristenUnie en CDA als een goed moment om de regeling definitief
te wijzigen, zodat mbo-studenten ook officieel een aanvraag kunnen indienen. De voorgestelde
wijziging zal op korte termijn aan u voorgelegd worden.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Beantwoording artikel 45 vragen CDA en ChristenUnie over mbo-studenten in

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 19-06-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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