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1. Motivatie afwijzing Bestuur stichting Roze Zaterdag
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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De afhandeling van de motie M17-1 Roze Zaterdag 2020 Zwolle
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
In de raadsvergadering van 12 juni 2017 is de motie 'Roze Zaterdag 2020' aangenomen waarin het
College is verzocht om de Zwolse initiatiefnemers in ‘raad en daad’ te ondersteunen bij het kandideren
voor Roze Zaterdag 2020. Het College heeft dit punt uitgevoerd en informeert de Raad via deze weg
over de uitkomsten hiervan.
Initiatiefnemers Niek la Mon en Hendrik Karabagias hebben op 25 oktober d.d. de intentieverklaring om
Zwolle te kandideren ingediend bij Stichting Roze Zaterdagen. Op zaterdag 2 juni heeft het bestuur van
de stichting een bidbook ‘Zwolle – Join the Hearbeat’ in ontvangst genomen in Zwolle. Zij hebben
tevens een wandeling gemaakt door de stad - onder begeleiding van intiatiefnemers - om een
impressie te krijgen van de stad en mogelijkheden om Roze Zaterdag een succes te laten zijn.
Op 18 juni jl. ontvingen initiatiefnemers bericht van het bestuur dat zij van mening is dat Zwolle een
mooi plan heeft, met veel mogelijkheden om de zichtbaarheid van LHBTI’ers te vergroten. Toch is
besloten om Zwolle niet te selecteren als gastheer voor Roze Zaterdag 2020. In andere steden zag het
bestuur al meer concrete invulling van het programma en bovendien is in andere steden de
samenwerking tussen en met partijen al verder vormgegeven. Het bestuur adviseert om op de
ingeslagen weg door te gaan en de aangedragen suggesties op te pakken en te verwerken in een
nieuwe aanvraag voor selectie voor Roze Zaterdag 2021.
Kernboodschap
Dat de Raad en het College van de gemeente Zwolle van mening zijn dat Zwolle een tolerante stad is
en moet blijven, is door de breed gedragen steun duidelijk. Roze Zaterdag was een mooie kans om
deze tolerantie uit te dragen. Ook de initiatiefnemers vinden het jammer dat Zwolle niet is geselecteerd.
Zij geven aan zich volgend jaar niet te willen kandideren voor Roze Zaterdag 2021. Dit betekent dat het
gereserveerde bedrag van € 40.000,- weer terugvloeit naar de reserve incidentele middelen, minus de
€ 3.000,- van het voorgeschoten Bidbook.
Zwolse Canal Parade
Initiatiefnemers hebben aangegeven zich in te willen zetten voor een eerste Zwolse Canal Parade. Het
gemaakte Bidbook voor Roze Zaterdag dient hiervoor als uitgangstpunt; zowel het programma als de
reeds ontsane samenwerkingsverbanden. Een mooi initiatief voor Zwolle. Voor de aanvraag van een
subsidie voor voorgenomen evenement is initiatiefnemers geadviseerd een subsidie aan te vragen via
de reguliere route. Zij zijn voornemens dit te doen.
Communicatie
Met initiatiefnemers is afgestemd dat een subsidieaanvraag evenementen noodzakelijk is voor een
eventuele gemeentelijke bijdrage met betekking tot de Canal Parade.
Vervolg
Initiatiefnemers geven aan zich niet de willen kandideren voor Roze Zaterdag 2021. Met deze
beslissing vloeit het gereserveerde bedrag weer terug naar de reserve incidentele middelen.
Openbaarheid
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Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

3/3

besluit

Jaargang
Kenmerk

47900

Onderwerp

Beantwoording motie Roze Zaterdag

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 17-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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