AM 13-1

SP.
AMENDEMENT
Betreft: Stop doorontwikkeling naar publiek - private samenwerking.
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 18 december 2017.
Aan de orde: Beslisnota Toekomst Samenwerking WRA- WEZO.
Overwegende dat:
•
De beslisnota bij opsommingsteken drie van het eerste beslispunt kiest voor een doorontwikkeling
van de gemeentelijke BV naar een publiek-private samenwerking.
•
Dit echter nadrukkelijk beoogt verder te gaan dan samenwerking, namelijk het komen tot een
gedeeld eigenaarschap en zeggenschap van partners in ons toekomstige werkbedrijf.
Van mening dat:
•
Het adviesrapport doorontwikkeling samenwerking WRA - WEZO juist diverse argumenten geeft
om dit niet te doen, zeker niet in dit stadium.
Het adviesrapport terecht de vraag stelt of eventuele partners (al dan niet op dit moment) behoefte
•
hebben aan een rol met zeggenschap en ondernemingsrisico.
Het rapport ook de (zelf beantwoordende) vraag stelt of de gemeente hier wel verstandig aan doet.
•
Het adviesrapport wijst op de continue aandacht die benodigd is voor het collectieve belang
•
wanneer andere partners zeggenschap en eigenaarschap krijgen toebedeeld.
Het rapport scheiding van verantwoordelijkheden en transparantie als een factor van zorg ziet dat
•
extra aandacht behoeft bij een doorontwikkeling.
Ambtelijke navraag heeft geleerd dat nog veel onzeker is en onderzocht moet worden op dit vlak.
•
Samenwerking niet afgedwongen kan worden door het technisch creëren van gedeeld eigenaarschap
•
en zeggenschap, maar komt vanuit het samen willen werken aan een gezamenlijk belang.
De reguliere samenwerking tussen partners en WRA - WEZO nu al goed functioneert .
•
Er meerdere partijen zijn die om praktische en/of ideologische reden kanttekeningen hebben
•
geplaatst bij de doorontwikkeling naar publiek-private samenwerking (al dan niet op dit moment).
De toekomstige samenwerkingsorganisatie WRA - WEZO nu eerst rust en stabiliteit moet worden
•
geboden binnen de te realiseren overheids-BV waarvan Zwolle enig aandeelhouder is.
Pas vanuit een dan bestaande bestendige situatie kan worden besloten over een eventuele
•
toekomstige doorontwikkeling.
De Zwolse raad spreekt uit:
•
Te laten vervallen, opsommingsteken drie van het eerste beslispunt, luidend:
"Te kiezen voor doorontwikkeling van de gemeentelijke BV naar een publiek- private samenwerking."

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de SP;
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