
Terugkoppeling idee 13: Aanstelling beheerder buurthuizen via Sportbedrijf 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Dit idee wil de SP adopteren. De SP strijdt al sinds jaar en dag voor de 
buurthuizen. De SP is tevens van mening dat elk buurthuis een betaalde 
beheerder moet hebben om een en ander goed te laten functioneren. Het is 
buitengewoon lastig als een bestuur van een buurthuis er zelf voor moet 
zorgen dat de beheerder aangesteld wordt en betaald wordt. De continuïteit 
wordt bevorderd als een en ander via een bestaande constructie loopt 

PvdA Dit lijkt ons een plan om direct uit te zoeken of het haalbaar is. We hopen dat 

het Sportbedrijf hier snel op kan reageren. We zien ook wel dat het voor heel 

kleine vrijwilligersorganisaties niet haalbaar is zelfpersoneel in dienst te 

nemen. Binnen een grote organisaties is professionele ondersteuning beter 

gewaarborgd. Graag treden wij in contact met de indieners om e.e.a. nader 

te bespreken.  

CU Buurthuizen zijn een onmisbare schakel in de vele wijken in Zaanstad. De 
Lorzie wordt intensief gebruikt en om dit werk te kunnen blijven doen zien wij 
als ChristenUnie het belang in van een blijvende oplossing voor de kosten 
van een beheerder voor dit en andere buurthuizen. Het idee om een 
beheerder aan te stellen vanuit het Sportbedrijf is één manier en de 
ChristenUnie zal vragen om een onderzoek naar deze of een andere manier 
om de zorg van het buurthuis voor het behoud van een beheerder uit 
handen te nemen. 

CDA CDA adopteert dit idee. Gezien wijzigingen in payrolling per 1/1/2020. Het 
ontzorgt en zorgt voor kwaliteit en continuïteit. 

Rosa ROSA wil dit initiatief ondersteunen. We vinden het belangrijk om de 
buurthuizen daar waar mogelijk te ontlasten zodat de vrijwillige besturen zich 
kunnen richten op de inhoud. Mogelijk zijn er nog andere alternatieven maar 
de gedane suggestie vinden we het onderzoeken waard. 

GroenLinks We willen dat de Gemeente onderzoekt of de voorgestelde constructie op 

korte termijn haalbaar is. Zo niet, hoe kan continuïteit anders geboden 

worden? Wij zullen contact opnemen met de indieners. 

PvdD Een goed idee. Wij vinden dat er alles aan moet worden gedaan om de 
openstelling van buurthuizen te garanderen en steunen dit voorstel dan ook 
van harte. De vrijwilligers kunnen zich dan weer meer bezighouden met de 
inhoud. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Beetje warrig verhaal, maar als ik het goed begrijp raakt buurthuis “de 
Lorzie” zijn vaste beheerder kwijt door dat de huidige payroll constructie 
vanaf 1 januari niet meer mogelijk is. Het lijkt ons de beste en snelste weg 
dat de Wethouder snel met het bestuur om tafel gaat om een passende  
oplossing te zoeken. Het zou zonde zijn dat er binnen een jaar een tweede 
buurthuis in Zaanstad Noord de deuren kan sluiten. 

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.  
 
Als dit bij sportbedrijven prima kan(en ze willen het ook zelf, maar dat  
begrepen we wel van de initiatiefnemers) en daarmee het  
bewonersinitiatief ontlast wordt lijkt ons dit een goed voorstel. We  
horen graag van de wethouder of dit ook op korte termijn te realiseren  
is en wat de consequenties zijn.   

VVD Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op buurthuizen. De VVD vindt dat dit 
idee daar besproken dient te worden. Dit is geen aandachtspunt van 1 
buurthuis maar van allemaal. 
 

D66 We zijn in gesprek met de indieners om te kijken wat de beste weg 
voorwaarts  
is.   

Fractie 
Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


