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“Het gaat goed met de stad”, kunnen we lezen in de begroting 2018 – 2021, zoals die nu voor
ons ligt. “De financiën van Zaanstad zijn na jaren van grote bezuinigingen weer op orde”, zegt
het college. Gelukkig gaat het inderdaad na jaren van schaarste weer de goede kant op met de
stad.
Tijdens de presentatie van het collega akkoord, bijna 4 jaar geleden werd ons en de stad van
alles in het vooruitzicht gesteld, meer banen, minder procedures en rechtszaken, minder
regels, eenvoudigere procedures, dat hier niet zo heel veel van terecht gekomen is na bijna 4
jaar dit college kunnen we alleen maar met zijn allen vaststellen. Zo was daar het deel, meer
luisteren naar de inwoners, eerst in gesprek gaan met, het leek zo’n goed voornemen alleen is
het schromelijk mislukt in onze ogen het mooiste voorbeeld daarvan is wel dat er geen
referendum mocht komen wat de college partijen betreft over wel of geen cultuurcluster van
40 miljoen of meer.
Naast bovenstaande blijven er nog wel wat aandachtspunten waarover het college naar onze
visie in deze begroting veel te weinig uitweidt. Zoals de mogelijk oplopende kosten van het
nog te bouwen Cultuurcluster en die van de te vervangen Zaanbrug. Dan zijn er nog de
eventueel te verwachten tegenvallers van de nog af te bouwen Wilhelminasluis.
De alsmaar oplopende lening portefeuille en de daardoor oplopende te betalen rentelasten.
De woonlasten voor de Zaanse burgers zijn al aan de hoge kant in vergelijking met andere
plaatsen in Nederland en toch laten we de OZB-belasting stijgen, weliswaar alleen met de
indexering maar ze stijgen wel. Het zou toch fijn zijn als de Zaanse inwoners op dit punt ook
kunnen profiteren van het feit dat het goed gaat met de stad door b.v. het niet inzetten van
deze prijsindexering.
Bij de sociale wijkteams maar vooral bij de specialistische jeugdhulp en de geestelijke
gezondheidszorg komen meer taken te liggen, maar waar we ons vooral zorgen om maken
zijn de werkdruk die we toe zien nemen en daarnaast betekent uitbreiding van taken meer
personeel en dus uiteindelijk hogere kosten.
Er gaat meer geld naar het onderhoud van de openbare ruimtes kunnen we lezen maar dat zal
in onze ogen niet voldoende zijn om alle, soms grote, achterstanden die er nu al zijn op
verschillende plekken in de stad zijn weg te werken. Overal in de wijken door de hele
gemeente zien we plekken die nu nog aangemerkt zijn als c en d locatie die
nodig opgeschaald zouden moeten worden naar b of a locatie.

Meer openbaar groen in de stad en nog eens goed naar het huidige bomenbeleid kijken en de
manier waarop we de onkruid bestrijding uitvoeren in de stad. Chemische bestrijding, in de
huidige tijd, is wat ons betreft uit den bozen en deze kunnen ook heel goed vervangen worden
door veel milieuvriendelijkere methodes zoals b.v. met de hoge druk spuit en/of stoom. De
gehouden experimenten in andere plaatsen in Nederland met stoom worden over het algemeen
zeer goed ontvangen.
Bij het aantreden van dit college werd afgesproken in het collegeakkoord dat er duizenden
banen bij zouden komen, ook voor de oudere werklozen maar ook voor jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt. hier is in onze ogen nog niet genoeg van terecht gekomen de
afgelopen bijna 4 jaar? We zien het aantal mensen dat gebruik maakt van een uitkering in o.a.
de bijstand vooralsnog niet teruglopen maar eerder stijgen. Gaat het college in de nog
resterende college periode toch nog proberen meer mensen aan een baan te helpen en dus uit
de bijstand?
De wachtlijsten voor een woning zijn onze partij al jaren een doorn in het oog. Elk jaar zijn ze
weer langer geworden ondanks verschillende nieuwbouwprojecten en beloftes van het huidige
college hier iets aan te doen. We staan als stad voor de uitdaging om tot 2040 zo'n 20.000
woningen te bouwen, binnen stedelijk is de voorkeur want wat groen is moet groen blijven
hebben we tenslotte afgesproken met elkaar. Bouwen voor de middeninkomens zou onze
voorkeur hebben waarbij ook de sociale woningbouw beslist niet vergeten mag worden. Kijk
hierbij vooral naar de bouw van levensloopbestendige woningen, geschikt voor oud en jong.

Vanuit het programma Maak Zaanstad gaat burgerparticipatie een belangrijke rol spelen, voor
ons als partij is dat bijna iets vanzelfsprekends maar is het dat ook voor het college en de
ambtenaren?Het is goed voor de burgerparticipatie en de omgevingswet, dat er inderdaad een
andere bedrijfscultuur onder de ambtenaren komt en dat daarmee vaart gemaakt wordt.
Worden die in dit proces meegenomen middels voorlichting en cursussen en een
evaluatiemoment als lerende organisatie?
Een bereikbare stad voor iedere weggebruiker, de fiets, de auto maar ook wat het openbaar
vervoer betreft. Goede fietspaden die goed onderhouden zijn en aansluiten op het totale
fietspaden netwerk in de regio. De spoorse doorsnijdingen die alle aandacht van het college
behoeven voor o.a. de lobby bij de provincie, het rijk, Europa en niet te vergeten de NS zelf
zodat ook met het spoorboekloosrijden de doorstroming van het verkeer garandeert wordt en
de diverse wijken in de stad voor iedereen bereikbaar blijven. Het doortrekken van de A8 A9
is voor ons twijfelachtig geworden vanwege de hoge kosten en de geringe tijdswinst en de
negatieve milieu effecten. Nader onderzoek naar de noodzaak hiervan is voor ons dan ook
zeer wenselijk, voordat er een definitieve beslissing genomen gaat worden.
Het wordt tijd om een andere, vernieuwende wind door het gemeentehuis te laten waaien
waarbij de inwoners van Zaanstad meer centraal staan en zich gehoord voelen.

