
 

 

 

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN OP DE KADERNOTA 2017-2020. 

 

Voorzitter, 

Met tevredenheid constateert ROSA dat er een positief rekeningenresultaat over 2015 is 

geboekt van 10,3 miljoen euro. Het lijkt een voorzichtig voorteken dat we inmiddels weer 

wat meer vlees op de botten krijgen, al zijn de factoren waardoor dit resultaat wordt 

geboekt nog verre van een structurele verbetering van de financiële positie van Zaanstad. En 

dat geldt niet alleen voor de boekhouding van Zaanstad, maar ook van haar inwoners. De 

noodzaak van een Kleding- en Voedselbank onderstrepen dat veel burgers nog maar moeilijk 

het hoofd boven water kunnen houden en ook de werkloosheid cijfers onderstrepen dat we 

er nog lang niet zijn. Dit alles vraagt om permanente aandacht voor de minima en wij 

bevelen het college dan ook aan hier bij de begroting 2017 de broodnodige aandacht aan te 

besteden. U onderkent dat ook, gezien de 7,5 miljoen euro die wordt ingezet in werk, zorg 

en onderwijs. Maar wat ROSA betreft is er meer mogelijk. Wij verzoeken u dan ook om de 

gelden die vrijvallen uit het weerstandsvermogen en waarvan het leeuwendeel afkomstig is 

uit de Algemene Reserve Sociaal, om van deze laatstgenoemde reserve de vrijvallende 

gelden in te zetten in het Maatschappelijk Domein. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

ondersteuning van vluchtelingen en verzelfstandigde buurthuizen, extra inzet op 

laaggeletterdheid, preventieve maatregelen rond vergrijzing en ga zo maar door. ROSA zal 

dit nader toelichten bij de behandelingen in het Zaanstad Beraad. In ieder geval mag niet de 

indruk gewekt worden dat Zaanstad gelden uit de sociale pot gebruikt in de breedste zin. 

Bovengenoemde keuze heeft wat ons betreft een directe relatie met het voorstel van het 

college om 10,3 miljoen euro te reserveren voor Maak.Zaanstad. Investeren in Stedelijke 

ontwikkeling is prima zolang de sociale component maar niet ondergesneeuwd raakt. Met 

belangstelling kijken wij uit naar de verdere uitwerking van Maak.Zaanstad. En niet alleen 

naar de toekomstige projecten die hieronder gaan vallen, maar ook naar de financiële 

verdeling van de gelden. Gewaakt moet er voor worden dat Maak alleen maar stenen 

stapelen wordt en dat onderdelen als duurzaamheid, onderwijs en funderingsherstel worden 

vergeten. Gekeken dient ook te worden naar de diverse posten in het Investeringsfonds in 

hoeverre deze een overlap gaan vertonen met de projecten van Maak.Zaanstad. En lever 

concrete resultaten op korte termijn. Maak Maak.Zaanstad zichtbaar. 

Bij Maak.Zaanstad willen we investeren in een aantrekkelijke stad voor de toekomst. Het zal 

u niet verbazen dat wat ROSA betreft we dan ook moeten investeren in een divers 



sportaanbod. Niet alleen voetbalclubs, maar ook een hockeyclub op een centrale plek in de 

stad. Laten we nu dan De Kraaien duidelijkheid geven over de toekomst. 

In het accountantsverslag wordt nadrukkelijk gewezen op de voorziening Riolen. Deze is 

inmiddels opgelopen tot 7 miljoen euro. Daarnaast maakt de rioolheffing Zaanstad tot één 

van de duurste gemeentes van Nederland. We verwachten van het college om bij de 

begroting met voorstellen te komen. Baten en lasten moeten immers in evenwicht zijn. 

Teleurstellend is voor ons dat u niet heeft gekozen voor het opnemen van de personele 

lasten en de versnelling voor de uitvoering van de Zaanse Energie Agenda in de exploitatie. 

Vooralsnog ontbreekt ons het inzicht welke consequenties dit heeft voor het 

Duurzaamheidsfonds. 

De vorming van een Ondernemersfonds kan onze goedkeuring niet wegdragen. 

Daarentegen wordt het wat ROSA betreft wel weer eens tijd om op cultureel gebied te kijken 

welke middelen we hier kunnen inzetten voor daadwerkelijke cultuurbeleving. Of blijft dit 

college de kop in het zand steken dat alles zal goedkomen met de cultuur als het 

megalomane cultuurcluster is verrezen? De wethouder gaat in ieder geval de discussie 

hierover uit de weg uit angst voor de kritiek uit de samenleving. Ga de discussie aan, college, 

en schei uit met die Italiaanse Omerta over een Go/No go moment. Het woord cultuur komt 

in de hele Kadernota niet eens voor. 

Gebruik onze toeristische visie bij de begroting om o.a. meer geld te genereren uit de 

toename van toerisme en laat dit een belangrijke component zijn van Maak.Zaanstad. 

Dat het college constateert dat steeds meer bewoners zelf initiatieven nemen is mooi, maar 

in hoeverre wordt hier ook daadwerkelijk op geanticipeerd. Is de organisatie hier wel klaar 

voor? Wij hebben onze twijfels, die gevoed worden door de signalen die wij krijgen over 

bijvoorbeeld de Buurtvisie Westzanerdijk. Het bestuur zal meer moeten decentraliseren en 

bewoners meer zeggenschap moeten geven over hun eigen buurt. 

Tot slot, voorzitter, zullen wij komen met een aantal moties en amendementen, zoals u dit 

van ons gewend bent. 

 

 


