
 

Terugkoppeling idee 8: Jongeren verbinden in Zaanstad door middel van voetbal onder de 
naam: Sport 2 Connect 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Volgens de SP is dit idee ook uit te voeren met het neerzetten van een zeecontainer 
om de sportspullen in op te zetten. Tweedehands zeecontainers zijn betaalbaar. Wij 
snappen de combinatie voetbal en kerk niet zo goed.  

PvdA Dit is een goed idee. Dat blijkt ook wel omdat er voor zover wij weten allerlei 
sportactiviteiten met dit doel worden georganiseerd vanuit jeugd- en jongerenwerk 
en Sportbedrijf. Het lijkt ons verstandig dat de initiatiefnemers daar verbinding mee 
zoeken . Via sponsering en eventueel een subsidieaanvraag kan dan uitvoering 
worden gegeven aan dit plan. Er ligt niet direct een taak van de gemeenteraad nu 
een initiatief te nemen.  

CU Het is een initiatief dat mensen wil verbinden en dat vinden wij als ChristenUnie erg 
mooi en belangrijk. Om dit project op gang te helpen wordt gevraagd om drie 
partytenten te sponsoren vanuit de gemeente. Dit willen wij oppakken en bespreken 
tijdens de begrotingsbehandelingen zodat de initiatiefnemers met deze sportieve 
activiteit nog meer jongeren elkaar kunt laten ontmoeten en dat zij elkaar zo beter 
leren kennen. Dat past goed in het beleid van Zaanstad. 

CDA suggestie om direct een subsidie aanvraag te doen. 

Rosa ROSA zal dit initiatief niet ondersteunen. We zijn van mening dat er voldoende 
alternatieven zijn om de gevraagde sponsoring van de partytenten te realiseren. 
Een aantal van de mogelijkheden zoals het Schipholfonds, het Oranjefondsen/of het 
RABOfonds hebben we al gedeeld met de initiatiefnemers. 

GroenLinks Sympathiek, maar naar onze mening doen sportclubs dit al voldoende. 

PvdD Een sympathiek idee alleen denken wij dat deze initiatieven al vanuit diverse andere 
organisaties en stichtingen worden ondersteund. Wij begrijpen de samenwerk met 
de kerk hier niet zo in. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Sympathiek idee: sport, diversiteit, samenbrengen culturen, maar wij vinden het 
bereik van 20 kinderen een beetje klein, en het streven te veel omvattend. Wij 
denken dat dit veel arbeid, inzet en toewijding vraagt voor een relatief klein 
resultaat. 

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 zal dit idee niet steunen.  
 
Vooropgesteld dat het zeer te prijzen is dat de jeugd zich inzet voor de  
jeugd. Grote complimenten en ga vooral door.  
Maar het financieren van een partytent is ons inziens niet iets wat je als  
gemeente zou moeten doen. Het schept precedent naar vele anderen 

VVD De VVD vindt dit idee onvoldoende uitgewerkt. De kosten zijn behoorlijk. Dit 
onderwerp past in de aangepaste visie op buitensport. Ambtelijk doorgeven. 

D66 de indieners willen incidenteel €5.000 voor 3 partytenten. Wij denken dat dit  
initiatief bij uitstek geschikt is om in te dienen als evenementensubsidie.   
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Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 



 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


