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Fractie Terugkoppeling 

SP Dit idee geeft voor ons geen aanleiding om te werken aan een motie. 

PvdA Het is een te prijzen, maar een te prijzig plan. Wat de fractie ook aanspreekt is dat 
mensen die van zover naar Zaanstad zijn gekomen zoveel van de stad en streek 
zijn gaan houden. Mogelijk kunnen ze op een andere manier hun enthousiasme 
kunnen inzetten.  

CU Zaanstad is een mooie gemeente waar wij als ChristenUnie trots op zijn. Om dit te 
laten weten aan toeristen hebben wij Marketing Zaanstreek als stichting en 
marketing bureau. Het idee van Discover Zaandam richt zich naast toeristen ook op 
onze eigen inwoners en ziet er erg flitsend uit, maakt creatief gebruik van social 
media en influencers. Daarom zien wij wel mogelijkheden voor een goede 
aanvulling als partner aan te sluiten bij Marketing Zaanstreek.   

CDA Sympathiek maar financieel te ambitieus idee. Voorgesteld om  
licht op te steken bij Zaanstad Marketing voor uitwisseling en  
realisatie 

Rosa ROSA zal dit initiatief niet ondersteunen. We delen het idee niet dat er een 
noodzaak is om  Zaanstad meer op de kaart te zetten. Er is meer dan voldoende 
citymarketing. 

GroenLinks Ook hier is onze suggestie dat de indieners in contact treden met Marketing 
Zaanstreek. Verder is het niet aan de gemeente om subsidie te geven voor dit 
bedrijfsplan. 

PvdD Wij zullen dit idee niet ondersteunen omdat wij niet willen dat  Zaanstad nog voller 
en drukker wordt. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Wij zien dit als een soort citymarketing, en zien er geen noodzaak om specifiek 
Zaandam te promoten als interessante woonstad, we hebben geen 
woningoverschot en zien hier niets in. 

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 vindt deze app super! Dit idee zou ook goed  
toepasbaar zijn voor de dorpen. Maar dit zou onderdeel moeten zijn  
van marketing Zaanstad.  
Geen aparte investering van de gemeente. Zou ook goed via de markt  
opgepakt kunnen worden. 

VVD Dit is het opzetten van een bedrijf met betaalde krachten op kosten van de 
gemeenschap. Voor een nieuw bedrijf is het onze mening dat je daar zelf 
financiering voor zoekt. Dat is voor de VVD niet de bedoeling. Het gaat alleen 
Zaandam en niet over Zaanstad. Dit idee kan opgepakt worden in samenwerking 
met Marketing Zaanstad. 

D66 De indieners hebben een prachtig plan voor city marketing ontwikkeld.  
Uiteraard hebben we al een city marketing project met een budget. Wij stellen de 
indieners voor om  
contact te zoeken met de bestaande marketing activiteiten 
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Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


