Zwolle, 14 juli 2017

Geachte leden van de gemeenteraad van Zwolle,

Gemeentelijk Grondstoffenplan vervolg.
Na een intensief en lang raadsdebat dinsdag jl. hebben wij het gevoel gekregen dat
u zich inzet voor het behoud van onder andere onze scoutinggroep. Dat heeft ons
echt goed gedaan.
U vroeg zich af of wij gerust naar huis zijn gegaan. Het antwoord daarop is helaas
“nee”. Bedoeling van het plan is dat wij nog meer ‘werk’ voor de samenleving gaan
doen dan we nu al doen. Als het past in onze reguliere activiteiten prima, enkele
voorstellen hebben we met u gedeeld. Wij vertrouwen erop dat we daar wel
uitkomen met de gemeente. De wethouder is bezorgd dat hij met de rug tegen de
muur staat als hij in gesprek gaat met de verenigingen, als hij op voorhand financiële
garantie moet geven, en de verenigingen dan tot niets of weinig meer bereid zijn.
Naar onze mening is deze zorg onterecht. Alle insprekers hebben bereidheid
getoond en zich van de goede kant laten zien.

Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage
levert aan de vorming van de
persoonlijkheid.

SCOUTING NEDERLAND
 ruim 87.000 leden
 circa 25.000 kaderleden
 38 miljoen leden wereldwijd
 circa 1100 Scoutinggroepen
 beschermvrouwe H.K.H. Prinses
Máxima der Nederlanden

De angel zit het hem in de ‘beloning’. Daarvoor zijn we ‘overgeleverd’ aan de
gemeente. Zij kunnen het maken of breken. Er is nog geen enkel begin van een
systematiek, voor zover wij weten. Dus het kan nog alle kanten op.
Wat kunt u als gemeenteraad voor ons doen ?
U hebt geconstateerd en uitgesproken dat wij nuttig zijn voor de stad/samenleving,
dat scouting behouden moet blijven en dat de oud papier opbrengsten een
significant en onmisbaar deel uitmaken van onze begroting.
Wij zijn van mening dat u het college c.q. de wethouder de volgende
kaders/uitgangspunten kunt opdragen:
- om met de betreffende verenigingen in gesprek te gaan om met elkaar een
adequate regeling af te spreken (samen maken we de stad)
- dat in de tussentijd de verenigingen geen financiële nadelige gevolgen
mogen ondervinden
- de ‘beloning’ en de ‘wederprestatie’ proportioneel moeten zijn en gericht
moeten zijn op, binnen de mogelijkheden die de verenigingen hebben, het
behouden’ (compenseren - motie 34) van de huidige opbrengsten (excessen
die in de loop de tijd zijn ontstaan moeten rechtgetrokken worden ten faveure
van andere verenigingen)
Wij denken dat geen der raadsleden tegen zo een motie kan zijn. Het geeft ons een
veel geruster gevoel als u allen zo een motie ondersteund. Rest nog de vraag wie
van u neemt hiervoor het initiatief ?
De reguliere winst van het oudpapier (€ 180.000) plus het efficiency voordeel
(€ 30.000) en de dividend uitkering ROVA mag toch geen belemmering zijn voor het
adopteren van de voornoemde 3 uitgangspunten ?
Mogen wij rekenen op uw expliciete steun ?
Namens alle scouts,
ing. Marco ter Haar (06-5554.0620)
Voorzitter van de Vereniging
Chr. Scoutinggroep Indaba
U kunt ook contact opnemen met dhr. Harm Tijms (06-3080.3574)
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Je kunt ons vinden aan het
einde van de Thorbeckelaan
bij het fietstunneltje in ZwolleZuid

Scoutinggroep Indaba
Da's ech' wel gaaf

