SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Betreft:
Datum:

Breed evenementenbeleid en grondwettelijke ruimte voor vrijwilligersorganisaties
30 november 2018

Geacht college,
In al hun verscheidenheid werken Zwollenaren graag samen. Zwollenaren zetten zich graag
gezamenlijk in voor een doel waarin ze zich herkennen. Zo ontstaan er tal van initiatieven vanuit de
Zwolse samenleving die de stad kleurrijk maken en waardoor Zwollenaren zich verbonden voelen
met hun stad. De gemeente biedt ruimte waar nodig en faciliteert waar gewenst. Zo’n initiatief is
bijvoorbeeld het in 2016 geïntroduceerde Kerst Event Zwolle. Christenen vanuit verschillende Zwolse
kerken startten dit evenement om een sfeervol evenement te organiseren in de binnenstad in het
kader van het kerstfeest.
Ofschoon er dit jaar geen sprake van een subsidierelatie is, heeft wethouder Schuttenbeld op
verzoek van enkele fracties uit de gemeenteraad gesproken met de organisatie van dit evenement,
omdat zij vragen hadden over het vrijwilligersbeleid van de organisatie. Van het gesprek ontving de
gemeenteraad recent een gespreksverslag waaruit blijkt dat de organisatie een toelichting heeft
gegeven op het gevoerde vrijwilligersbeleid. Daarnaast gaat het verslag over allerlei praktische zaken
die zijn besproken.
Maar het verslag gaat niet in op het fundamentele vraagstuk van de grondwettelijke vrijheden die
verenigingen in ons land kennen ten aanzien van hun vrijwilligersbeleid. Daardoor blijft het voor
Zwolse vrijwilligersorganisaties in het algemeen onduidelijk wat de positie van het college is ten
opzichte van deze grondwettelijke vrijheden. Dat is onwenselijk omdat daardoor onterechte
beeldvorming in stand blijft, hetgeen ten koste gaat van het werk van vele vrijwilligers die graag in
gezamenlijkheid iets moois willen toevoegen aan de beleving van onze stad. Juist de verscheidenheid
aan initiatieven draagt immers bij aan een gedifferentieerd aanbod van evenementen in de stad.
Omdat we zo’n gedifferentieerd aanbod belangrijk vinden, stelt de ChristenUnie de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat een gevarieerd aanbod van evenementen in de binnenstad,
gedragen door Zwollenaren, bijdraagt aan onze kleurrijke stad en het gevoel van
verbondenheid met de stad vergroot? Bent u in dit kader bereid om onduidelijkheden weg te
nemen over de grondwettelijke vrijheden voor organisaties zodat zij de ruimte ervaren om
initiatieven te ontplooien die passen bij het karakter van de stad en haar inwoners?
2. Bent u het met ons eens dat artikel 8 van de Grondwet aan inwoners de ruimte biedt om een
vereniging van gelijkgestemde burgers te vormen en dat de verenigingsvrijheid impliceert dat
de vereniging zelf bepaalt wie het lidmaatschap kan verwerven, hoe ze activiteiten
organiseert en wie ze daarvoor vraagt mee te doen?
3. Bent u het met ons eens dat grondwettelijke vrijheden voor verenigingen beschermd en
gewaarborgd dienen te worden. Bent u bereid om zich als college van burgemeester en
wethouders daarvoor in te zetten ongeacht of sprake is van subsidieverstrekking?

Wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Namens de ChristenUniefractie, Gerdien Rots

