Informatie programmatische verkenning
Zutphen 4 april 2022

Inleiding
Deze programmatische verkenning is opgesteld ten behoeve van het gesprek d.d. 6 april
2022 met de Informateur de heer A. Putker en het onderhandelingsteam van GroenLinks. Als
leidraad van deze schriftelijke bijdrage hebben de vier vooraf gestelde vragen van de
informateur gediend. Wij waarderen de aanpak die gekozen is met het op papier zetten van
deze vragen door alle Zutphense politieke partijen. Het maakt dat er in alle openheid gestart
wordt en vanuit hier een vervolgstap gezet kan worden op weg naar een nieuwe coalitie.
Zutphen staat de komende jaren voor vele uitdagingen maar die bieden ook kansen.
Vanuit het D66 onderhandelingsteam zullen twee personen, te weten Bram Sommer en
Yvonne ten Holder, het gesprek over dit document gaan voeren.
1. De belangrijkste keuzen waar Zutphen de komende jaren voor staat?
Onderstaande opsomming is geen volgorde van prioriteit:
 De gemeente als lokale overheid moet ook vooruitgang boeken als betrouwbare
overheid. Hierbij gaat het om goede uitvoering van beleid, het tijdig betrekken van
inwoners bij zaken die hun belangen raken en het waarderen van tegengeluiden voor
de juiste besluitvorming. Op de schaal van Zutphen zullen we moeten zoeken naar
passende vormen voor vernieuwing van de lokale democratie;
 Volkshuisvesting (regelen opkoopbescherming en zelfbewoning) en het versneld
bouwen van woningen. De belangrijkste vragen daarbij: waar gaan we bouwen en
voor wie;
 De Klimaat- en Energietransitie valt of staat bij draagvlak onder inwoners. Wij
hebben hierin een inhaalslag te maken. Daarnaast dulden de volgende onderwerpen
geen uitstel en zullen we realistische plannen moeten gaan opstellen: het
terugdringen van energiegebruik, het opschalen van hernieuwbare energie, groene
voorwaarden voor nieuwbouw (van het gas af maar hoe) het versterken van de
biodiversiteit en klimaatadaptie (vergroening en verkoeling);
 Kansengelijkheid; dit onderwerp verdient in onze gemeente topprioriteit want de
tweedeling wordt groter in plaats van kleiner. Ieder kind verdient de kans zich
maximaal te ontplooien, zorg en ondersteuning zullen we moeten gaan bieden daar
waar de behoefte het grootst is (gezinnen met stapeling van problemen), de
uitvoering van de participatiewet vraagt om nieuwe manieren om de kwetsbaarste
mensen aan het werk te helpen;
 Zorg en innovatie; het voorziene vergrijzingspercentage van 40% in 2030 in onze
gemeente vraagt om een alternatieve aanpak van wonen met zorg in de wijk, om een
regionale zorgvisie (ziekenhuis) en een ambitieuze uitvoeringsagenda van het lokale
preventieakkoord;
 Lokale/regionale economie met accenten op onderwijs en arbeidsmarkt, zorg,
verduurzaming, toerisme en onderscheidend winkelaanbod;
 Veiligheid en verkeer (onderhoud infrastructuur, maximaal 30km/u zone, transport
over spoor van gevaarlijke stoffen, noordtak Betuwelijn, gevaarlijke kruispunten);
 Actieve rol Zutphen in regionale samenwerking;
 Organisatie Ontwikkeling, enerzijds minder domeingericht en meer opgave-, gebiedsen wijkgericht werken, anderzijds toenemende digitalisering;



Herverdelingsfonds gemeenten en de nadelige verwachtingen (2.5 miljoen euro)
voor Zutphen (zie opmerking Provincie inzake opstelling komende Voorjaarsnota).

2. Wat zijn politiek gevoelige onderwerpen?
De gevoeligste onderwerpen hebben we hierbij geïnventariseerd:
 Bouwen, maar op welke locaties en voor welke doelgroepen en prijs;
 Windmolens en grootschalige zonneparken in het buitengebied en tempo
verduurzamen (wat is er mogelijk en binnen welk tijdsbestek, ook gelet op
voorhanden zijnde financiën, technieken en arbeidskrachten (!);
 Doorontwikkeling Noorderhaven in combinatie met industriegebied;
 Vestigingsklimaat en grote opgaven als de investeringen in de Poorten van de stad;
 Investeringen kansengelijkheid versus veiligheid en handhaving;
 Lokale economie en stad in balans (toerisme);
 Cultuurbudget en toekomst Hanzehof;
 Broederenkerk/bibliotheek;
 Wijkcentrum de Hoven;
 Ruimte voor vluchtelingen;
 Grondstoffenplan;
 Wijkgericht werken versus ambtelijke centralisatie.
3. Wat zijn de twee belangrijkste onderwerpen voor D66?
Het is lastig om ons slechts te beperken tot twee onderwerpen maar dan valt onze keuze
op:
a. Groen en duurzaam Zutphen. Draagvlak creëren bij inwoners en hen mee laten
beslissen. Het opstellen van realistische plannen voor het terugdringen van
energieverbruik, het opschalen van hernieuwbare energie, groene voorwaarden voor
nieuwbouw (van het gas af maar hoe) het versterken van de biodiversiteit en
klimaatadaptie (vergroening en verkoeling).
b. Groeiend Zutphen slimmer en eerlijker. Woonruimte voor jongeren en starters,
doorstroming bevorderen door o.a. voorzien in midden huur en sociale koop. Het
regelen van opkoopbescherming en zelfbewoning. Ten slotte ruimte voor buiten
sport en ontmoeting, fiets en voetganger.
4. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen?
De belangrijkste overeenkomsten op basis van het verkiezingsprogramma van D66 en
GroenLinks zijn:
 Plannen inzake wijkgericht werken faciliteren middels onder andere wijkteam en
wijkcentrum;
 Plannen energietransitie inclusief meebeslissen inwoners;
 Wonen, evenwicht tussen huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen,
gevarieerde woonwijken, gevarieerde woonvormen;
 Groene voorwaarden voor nieuwbouw;
 Duurzame werkgelegenheid;
 Minder afval meer hergebruik;








Groene openbare ruimten met voorrang voor fietsers en voetgangers en 30km
zone’s;
Cultuuraanbod in wijken, broedplaatsen en speciale aandacht jongeren;
Verantwoord toerisme;
Gelijke kansen (uitgaan van kracht, talenten ontwikkelen, zelfstandigheid, armoede
bestrijden, schuldhulpverlening);
Investeren in vernieuwing lokale democratie;
Diversiteit en inclusieve stad, actief bestrijden van discriminatie

De belangrijkste verschillen tussen het verkiezingsprogramma van D66 en GroenLinks:
 Wonen: plan GroenLinks nieuwe sociale huurwoningen;
 Burgerbegroting plan GroenLinks;
 Cultuur: plan D66 om cultuurbudget ten behoeve van de Hanzehof uit te breiden
voor duurzaam toekomstperspectief;
 Schrappen budgetplafonds jeugdzorg, plan D66;
 Overname schulden tot 30.000 door gemeente. D66 is niet voor het hanteren van dit
bedrag als algemeen uitgangspunt;
 Lokaal mediafonds (inclusief onafhankelijkheidsprotocol) plan D66;
 Inzet extra wijkagenten, plan D66.
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