
 

 

 
ROSA OVER DE BEGROTING 2017-2020 
 
Voorzitter, 
 
ROSA voert inmiddels al 18 jaar constructieve oppositie. Niet meelopen met de meute, niet in 
colleges stappen omwille van die ene wethouderspost, die voor sommige partijen zo belangrijk 
schijnt te zijn. Gewoon geloven in waar wij voor staan en dat op vele manieren uitdragen. Dat kan 
door het verfraaien van het fietstunneltje bij station Zaandijk, nu te noemen station Zaanse Schans, 
maar ook door initiatieven rond de Zaandijkerkerk, in nauwe samenwerking met ondernemers en 
belangenverenigingen.  
 
Dat is wat anders dan een wethouder die voor diezelfde kerk gaat staan, terwijl zijn partij destijds de 
slopershamer al had klaarliggen. Dat noemen wij geschiedvervalsing. Maar dat geeft niet, want het 
gaat uiteindelijk om het doel dat we bereiken. Dát is constructieve oppositie.  
Geen aangiftes doen tegen de burgemeester, niet van incident naar incident hollen, maar werken 
aan de stad met onze eigen visie. Niet klakkeloos aannemen dat we hier 20.000 woningen gaan 
realiseren, maar bouwen aan een stad waar het fijn is om te wonen en te werken. Niet, zoals het 
college, constateren dat het economisch weer voor de wind gaat, terwijl voor veel mensen de 
voedselbank een essentieel onderdeel is van hun leven. Niet maar blijven nadenken over de aanleg 
van extra wegen, terwijl de CO2-uitstoot en fijnstofreductie maar mondjesmaat verbeteren. Dat is 
keuzes maken en dat zullen we blijven doen, want er valt ook in deze begroting nog veel te 
veranderen of verbeteren. 
 
Neem Maak.Zaanstad, een investeringsagenda van zo’n 27 miljoen euro. ROSA zal akkoord gaan met 
deze investering, maar zal haar bezwaren blijven uiten op diverse onderdelen van deze 
investeringsagenda. En niet alleen op de projecten die vorm moeten krijgen en het aantal te bouwen 
woningen, maar ook over de participatie van burgers die hier nadrukkelijk aan verbonden is. Na de 
laatste uitvoering in de Vermaning zijn wij ervan overtuigd dat de gemeentelijke organisatie hier nog 
lang niet klaar voor is, ondanks het aandringen van de klankbordgroep waar ROSA ook onderdeel van 
uitmaakte. Hier kan zomaar een motie over komen. 
 
ROSA kan instemmen met het transformatiefonds. Temeer daar hieraan verbonden wordt dat de 
raad hier in de besluitvorming nadrukkelijk bij betrokken wordt. Het woord “fonds” is de afgelopen 
tijd wel heel veel gevallen. Duurzaamheidsfonds, investeringsfonds, ondernemersfonds, 
transformatiefonds en landschapsfonds; het kan niet op.  
Zal er straks ook een toerismefonds komen? Want het toerisme- en marketingbeleid komt krakend 
en piepend tot stilstand, nog vóórdat het goed en wel begonnen is. Alles moet op een goedkoopje, 
met als gevolg dat de VVV op de raarste tijden dicht is en de Zaanboot regelmatig niet vaart. De 
samenwerking met het Regiocollege mislukte nog voordat hij begon. Stichting Marketing Zaanstreek 
is voortvarend aan de slag gegaan onder de nieuwe directie, maar die raken we binnenkort weer 
kwijt door die vermaledijde aanbesteding. Zo gaat het niet. Er zal geld bij moeten, en menskracht 
ook. ROSA komt met een motie.  
 
Door alle bezuinigingen en veranderingen in het maatschappelijke domein van de afgelopen jaren, 
worden we nu geconfronteerd met de gevolgen. Het stevige fundament van het welzijnswerk is 
afgebrokkeld. Wijkteams richten zich voornamelijk op individuele problematiek, er is een tekort aan 
professioneel jongerenwerk. Om maar wat te noemen: Eenzaamheid neemt toe en we hebben pas 
contact met jongeren als er problemen zijn.  
 
Ja, er zijn initiatieven in verschillende wijken. Sommige heel succesvol, maar veelal ook kwetsbaar. 
Kwetsbaar omdat er onvoldoende geld of structurele ondersteuning voor is. Steeds meer komt op de 



 

 

schouders van steeds minder vrijwilligers neer. Maar ook kwetsbaar omdat we de initiatieven als 
overheid ook weer niet té serieus willen nemen. Kijk maar naar de Fronikboerderij. Ook willen wij de 
wijkbudgetten bespreken. 
 
De afgelopen maanden zijn wij behoorlijk geconfronteerd met jongerenproblematiek. Dat is in 
Poelenburg uit de hand gelopen, maar vooral zwaar aangedikt door de media en de bemoeienis van 
actoren die hier hun eigen voordeel uit probeerden te halen. ROSA is van mening dat er op dit gebied 
wat moet gebeuren en vindt daarom het meer inzetten van jeugdboa's prima. Wat ons betreft 
worden die gefinancierd vanuit de pot veiligheid. Het is alleen geen vervanging van het 
jongerenwerk. Hier komt ROSA met een motie over.  
Als het gaat over het cultuurcluster hopen we dat het spreekwoord "van uitstel komt afstel" van 
toepassing wordt. Wat ROSA betreft stoppen we met dit project, dat zal u niet verbazen. Uit de 
beantwoording van de technische vragen, begrijpen wij dat de finale besluitvorming binnenkort is te 
verwachten op het definitieve ontwerp. ROSA vraagt het college en andere partijen rekening te 
houden met de weerstand vanuit de samenleving, en een eventueel referendum niet bij voorbaat te 
blokkeren. 
 
Als het gaat om incidenten en onveilige verkeerssituaties wil ROSA dat het makkelijker wordt om 
deze te melden. Ook hier komt ROSA met een motie. 
 
Landelijk heeft Urgenda met de Klimaatzaak een CO2-reductie van 25 % afgedwongen (t.o.v. 1990), 
en in Zaanstad nemen we kennelijk genoegen met een belachelijk lage CO2-reductie. Als elke 
gemeente zich zo opstelt komen we er nooit! Het Europese Parlement heeft ingestemd met het 
Parijse klimaatverdrag. Dit betekent dat we ook op gemeentelijk niveau een versnelling in 
maatregelen t.b.v. bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie zullen moeten inzetten, willen 
we straks niet achter de feiten aanlopen en ineens veel meer uit moeten geven. 
Dit belangrijke gegeven zou als groene draad door de begroting moeten lopen, maar wij zien 'm niet, 
dus daar komt ook nog een motie over,  naast nog een aantal andere moties die wij in de 
vervolgdebatten zullen aankondigen. 


