Voorzitter,
Geachte leden van de gemeenteraad en leden van het college van Ben W

Met vreugde hebben wij kennisgenomen van het collegevoorstel omtrent
vrijheid van ondernemen voor met name de Retail ondernemers van onze
mooie binnenstad en onze stad in zijn algemeenheid.
Wij hebben al langer gepleit voor een nieuwe verordening die aan de
ondernemers in onze stad de ruimte geeft om zelf te kunnen beslissen over de
openstelling van hun winkels en dan met name ook op de zondagen.
Veel van onze ondernemers zien op dit moment omzet wegvloeien of vinden
dat zij te weinig kunnen inspelen op de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen waar het het koopgedrag van hun {potentiele) klanten betreft.
In de nieuwe verordening kunnen onze ondernemers wel inspelen op
veranderingen in maatschappelijke opvattingen en wensen van hun publiek.
De verordening past ook heel goed bij uw wens om Zwolle verder te
ontwikkelen tot een vitale en nog gastvrijere- maar ook leefbare stad die in de
rankingen hoog blijft scoren en haar aantrekkingskracht toekomstbestendig
maakt.
In de nieuwe verordening is geen sprake van moeten maar van kunnen. Ook in
onze stad zijn er, al is het een minderheid, ondernemers die over een eventuele
openstelling op zondag andere opvattingen hebben dan bij de meerderheid het
geval is.
Voor de binnenstad vinden wij het onze verantwoordelijkheid om ook voor
deze ondernemers aandacht te hebben en in samenwerking met het
Zwollefonds, het onderwijs, de horeca en de cultuursector een zodanige
jaarprogrammering te ontwikkelen waarmee de kwaliteit van de beleving van
de binnenstad wordt verbeterd. Een langer verblijf van bezoekers in de
binnenstad is daarbij het doel. Wij zijn dan ook blij met de uitgestoken hand
van het college om daarbij met ons en de genoemde partijen samen te werken.
Zodoende hopen wij dat op termijn ook ondernemers die nu nog huiverig zijn
gaan zien dat die samenwerking vruchten afwerpt en daardoor hun schroom
afwerpen. Wij moeten hierin respectvol en met geduld de ontwikkelingen hun
werk laten doen.

Bij onze ondernemersbijeenkomst op 18 juni bleek ons dat een overweldigende
meerderheid van de ruim 80 aanwezige ondernemers de wijziging zoals die nu
voor ligt omarmt.
Onze samenwerking met het Zwollefonds wordt steeds intensiever en kent
steeds meer samenhang. We delen hetzelfde kantoor en het secretariaat en we
voeren gesprekken over nog meer integratie. Beiden hebben we hetzelfde doel
en dat is economisch gezonde ondernemingen in een economisch gezonde
stad. In het Zwollefonds werken Retail ondernemers en horecaondernemers
nauw samen. Er is nog plaats voor de cultuursector. En het onderwijs.

Tot slot, wij gaan er van uit dat door de in uw beslisnota genoemde partijen in
samenwerking met de gemeente een jaarlijkse planning ontwikkeld kan
worden met respect voor de zondagsbeleving en een extra stimulans voor een
vitale en gastvrije stad.

