
 

Terugkoppeling idee 2: De Zaanse Herberg 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Een respijthotel is een goed idee. Een en ander kan opgepakt worden door 
zorgverzekeraars en in de WMO.  
 

PvdA Dit kan een belangrijke voorziening zijn in Zaanstad. We staan er positief tegenover. 
Het is echter geen voorziening die de gemeente realiseert. Wel kan de gemeente 
bemiddelen helpen om de voorziening te realiseren. Mogelijk kan het meegenomen 
worden bij het verder ontwikkelen van andere initiatieven die in het kader van 
mantelzorg nader worden uitgewerkt. 

CU Een mooi en warm initiatief dat de ChristenUnie ook zeker wil gaan ondersteunen. 
Als gemeenteraad hebben wij het onderwerp van respijtzorg al op onze agenda 
geplaatst in het voorjaar. Toen hebben meerdere partijen gevraagd om de 
respijtzorg met partners neer te gaan zetten in Zaanstad. Om dit kracht bij te zetten 
willen wij in een motie vragen om de Zaanse herberg tot een van die partners te 
maken. 

CDA Sympathiseren met het idee, maar stellen voor samenwerking  
te zoeken met Stichting Moe en gemeente, als ook te komen  
met inschatting van kosten 

Rosa ROSA zal dit initiatief (nog) niet steunen. Wij erkennen en herkennen de behoefte 
aan meer voorzieningen voor respijtzorg. Het is ROSA voor alsnog onduidelijk hoe 
financiering voor respijtzorg elkaar steekt. Het zou mooi zijn als dergelijke 
initiatieven als de Zaanse Herberg aanspraak kunnen maken op financiering die 
voor respijtzorg beschikbaar wordt gesteld. De inzet van panden ongeschikt voor 
bewoning, maar geschikt voor tijdelijk verblijf lijkt ons praktisch zeer toepasbaar._ 

GroenLinks Sympathiek idee, nog niet voldoende uitgewerkt. We stellen voor dat de bedenkers 
met de wethouder gaan praten maar houden wel graag contact over dit onderwerp. 

PvdD Een goed idee. Het behoeft nog wel verdere uitwerking. Wij sluiten ons aan bij de 
SP en denk dat de zorgverzekeraars en de WMO hier een rol in kunnen spelen. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Wij vinden dit initiatief een zeer goed idee, zeker met de vergrijzing van Zaanstad 
die de komende 20 jaar op ons af komt. Hierdoor zal er nog meer druk op onze 
mantelzorgers worden uitgeoefend. De druk op mantelzorgers zal daarom alleen 
maar toenemen, wij zien in dit idee een prima manier om  
deze groep te ontlasten. Als deze groep door overbelasting, stress wegvalt worden 
de problemen alleen nog maar groter, wie mantel-zorgt dan onze mantelzorgers. 

LZ Hoewel de inleiding van de ideeën markt suggereerde dat de gemeente nog ‘wel 
wat geld te besteden heeft bij de begroting’ voor de uitwerking van ideeën, willen wij 
vooraf melden dat wij daar wat genuanceerder naar kijken. De gemeente heeft grote 
tekorten op de jeugdzorg, overal moet bezuinigd worden, dat betekent dat we heel 
kritisch moeten zijn en moeten prioriteren. Geld wat we  
niet hebben kunnen we ook niet uitgeven.  
Dus een opmerking naar alle de initiatiefnemers: Dank voor jullie komst en 
uitwerking van jullie ideeën, we hebben ervan genoten om ze te horen! En zullen ze 
waar mogelijk, ook als ze niet worden gesteund, in onze gedachten houden voor  
als er wel nieuwe mogelijkheden komen. Maar dus een  
winstwaarschuwing vooraf: Hoe sympathiek ook, kunnen we veel ideeën vanwege 
de financiële of juridische consequenties niet steunen.   
 
Liberaal Zaanstad wil dit idee steunen.  
 
We moeten onze mantelzorgers koesteren. Initiatiefneemster vraagt in  
eerste instantie vooral samenwerking met de gemeente om te  
onderzoeken of er iets op te zetten valt. Dat lijkt ons zinvol om te  
onderzoeken in hoeverre dit idee aan kan sluiten bij de doestellingen  
die de gemeente heeft op gebied van zorg/mantelzorg en respijtzorg.  
 



 

Nb. Investeren/beschikbaar stellen van een locatie lijkt ons nu nog te  
vroeg. Voorstel om dit in stappen te benaderen. 

VVD positief, beleid is nu vanaf 24 uur. Met dit voorstel wil de VVD wel meedoen. 
Onderzoek naar welke panden beschikbaar zijn en peilen of er draagvlak in de raad 
is. 

D66 We hebben de indiener aangeraden op korte termijn in gesprek te gaan met  
wethouder Groothuismink. Voorlopig is er  geen geld van de gemeente nodig, wel 
ondersteuning,  
bijvoorbeeld met zoeken naar een pand. Wij zijn enthousiast en blijven graag 
aangehaakt bij de  
voortgang. 

Fractie 
Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


