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Voorzitter, 

 

Bij de behandeling van de Kadernota vroeg het college in haar voorwoord zich 

nog af: “Waar houdt dit op en tot wanneer is dit acceptabel?”, daarbij doelend op 

de enorme bezuinigingen die op ons afkomen. Ook bij deze begroting schrijft het 

college in haar voorwoord: “Het einde is nog niet in zicht”. De vraag die bij de 

Kadernota werd gesteld tot wanneer de bezuinigingen nog acceptabel zijn, kan 

wat ons betreft beantwoord worden met de opmerking dat dit niet meer 

acceptabel is. Zeker niet voor Zaanstad dat in tegenstelling tot vele andere 

gemeentes beschikt over weinig eigen vermogen. Het betekent voor Zaanstad 

snijden in zaken die het wezenlijke fundament aantasten van hoe een 

samenleving hoort te functioneren. Aantasting van een overheid die haar taken 

niet meer kan uitvoeren op een wijze die van een overheid verwacht mag 

worden. Het antwoord hierop is lancering van kreten als “eigen 

verantwoordelijkheid”, “overlaten aan de markt”, “van zorgen voor naar zorgen 

dat” en “de veranderende rol van de samenleving”. Het zijn kreten en niet meer 

dan dat. Er zitten nauwelijks meer gedachten achter dan van financiële aard. Het 

Angelsaksische model zoals dat in de Verenigde Staten gemeengoed is, wordt 

hiermee steeds meer omarmd. En laat nu juist daar maar al te zeer duidelijk 

geworden zijn dat een sterke overheid noodzakelijk is om controle te houden op 

markt en samenleving. Door gebrek aan controles op banken verkeren we in 

recessie. Het antwoord hierop is: laat meer over aan de markt. Hoe kan je het 

bedenken. Daarom zal ROSA, hoe moeilijk we er ook momenteel voorstaan, altijd 

kiezen voor een controlerende overheid. Ons uitgangpunt daarbij blijft om daar 

steun te bieden waar dat hard nodig is, zoals bijvoorbeeld door het openhouden 

van een vestiging Kleurrijk van de Bieb in een achterstandgebied in plaats van 

dit achteraf met leesbevorderingsprojecten weer te moeten herstellen. Kinderen 

moeten daar hun kennis kunnen vergaren. Vroeger noemde de socialisten dat: 

het verheffen van het proletariaat. Volgens ROSA is deze slogan nog steeds 

actueel. Het uit zich ook in het aanbieden van voldoende cultuur om ontplooiing 

van mensen te stimuleren of om het creëren van een leefomgeving waarin 

mensen zich prettig voelen. Dat gevoel wordt niet bevorderd door 

projectontwikkelaars maar hun gang te laten gaan en hierop minimaal te 

toetsen. Het uit zich niet in de toenemende druk op vrijwilligers die de plaats in 

moeten nemen van beroepskrachten zoals bijvoorbeeld bij mantelzorgers 



gebeurt. Het zal alles bij elkaar leiden tot een apathie bij de bevolking en een 

afkeer van de politiek. 

 

Met tevredenheid zien wij dat in het afgelopen jaar een flink aantal risico’s is 

afgenomen, dan wel verkleind. Voor ROSA is dit aanleiding geweest om te kijken 

naar onze eigen financiële positie in relatie tot de bezuinigingen, waarbij we ons 

realiseren dat de marges klein zijn. Toch zullen wij de komende weken met 

voorstellen hieromtrent komen. Waar wij ook moeilijk zicht op krijgen zijn de 

enorme bedragen die extra geclaimd worden voor het frictiebudget voor 2016 en 

2017, te weten jaarlijks 1 miljoen euro. We kunnen ons voorstellen dat de raad 

hierin enige terughoudendheid betracht voor deze jaren en dit nog even voor 

zich uitschuift. 

 

We zijn inmiddels met deze begroting aangekomen bij het echte schraapwerk. 

Wil je even lekker zitten op een bankje; vergeet het maar, neem je eigen stoel 

mee. Op zoek naar een afvalbak om je rotzooi in te gooien? Dat wordt een flinke 

tippel. En in die monumentale boom zetten we binnenkort de zaag want een 

kapvergunning is niet meer nodig. Voor thematuinen zoals nog niet zolang 

geleden aangelegd in het Darwinpark is geen ruimte meer. 

Mij kon afgelopen dinsdag niet worden duidelijk gemaakt hoeveel men dacht te 

verdienen op leges voor archeologisch onderzoek, maar feit is dat de kans op 

illegale graafwerkzaamheden en het verdwijnen van archeologische vondsten 

hierdoor zou kunnen worden vergroot. 

En dan is er nog de nieuwe Zaanse communicatiemethodiek. Bekendmakingen 

zullen niet meer gepubliceerd worden in de huis-aan-huisbladen. Dat lijkt ons 

een slecht voorstel en leidt alleen maar tot onbegrip en verontwaardiging bij 

burgers. 

 

Tenslotte toch nog even terugkomend op de cultuur want daar vallen zware 

klappen. Er is ons veel aan gelegen om hier de bezuinigingen teniet te doen. 

Voor de Zaanse molen staan wij op het standpunt dat bezuinigingen hier pas 

kunnen plaatsvinden als een nieuw Molenmuseum is gerealiseerd op de Zaanse 

Schans en niet eerder. Wij gaan er vanuit dat het komende jaar gebruikt gaat 

worden om wegen te zoeken om de bezuinigingen op amateurkunst en kleine 

culturele organisaties teniet te doen. En voor Fluxus en de Bieb zullen wij in ieder 

geval met voorstellen komen om het leed enigszins te verzachten. 

 


