
In het voorjaar van 2019 was er grote ophef 
in Westerkoog. Na een individuele klacht 
over een mogelijk illegaal bouwsel, kregen 
vervolgens tientallen bewoners van de 
gemeente een aanzegging om hun kliko-
ombouw, carport, schutting of bezemkast 
te verwijderen. Sommige bouwsels stonden 
er al 40 jaar. Ook dreigde Zaanstad met 
dwangsommen. Door ingrijpen van de 
raad werd de soep uiteindelijk niet zo heet 
gegeten. 

De raad nam bovendien in mei 2019 een 
motie aan van SP en DZ, waarin het college 
wordt opgeroepen de werkwijze bij een klacht 
of verzoek tot handhaving aan te passen. 
Maar het collegevoorstel laat nog steeds 
op zich wachten. “Nog steeds ontvangen 
mensen wel dwangsommen”, zegt DZ-
fractievoorzitter Juliëtte Rot. “Wij hebben 
in 2018 kaders voor handhaving gesteld maar 
zo’n strikte aanpak van bouwsels, waarbij de 
veiligheid niet in het geding is, hadden we 
als raad niet voor ogen.” Rot wil dat bij een 
individuele klacht een bredere beoordeling 
komt. “Zijn er meer handhavingsverzoeken? 
Is er meer aan de hand in die buurt? Ook 
moet Zaanstad niet te gemakkelijk ervan 

College en raad debatteren over goede manieren om noodzakelijke regels te handhaven. 
Foto Gemeente Zaanstad

 

De gemeenteraad stelt allerlei soorten regels vast. Sommige regels 
blijken echter makkelijker te handhaven dan anderen, en hoe handhaaf 
je dan op een goede manier? Vragen waarover SP en DZ graag met 
andere partijen donderdag 1 oktober uitgebreid willen debatteren.

Handhaving is niet altijd 
zwart-wit 

WAT VINDT U 
BELANGRIJK
VOOR ZAANSTAD?
De raad behandelt vanaf eind 
oktober de Begroting 2021-2024. In 
de begroting staat wat de gemeente 
de komende jaren gaat doen, hoe ze 
dat gaat doen en waarvan dat wordt 
betaald. 

Zo stelt het college in deze coronatijd voor 
juist te investeren in onder meer werk, 
jeugd, duurzaamheid en veiligheid. Het 
college wil dat betalen door onder meer 
het parkeertarief met € 0,50 per uur te 
verhogen. De lokale belastingen wil het 
niet verhogen.    

U vindt een toegankelijk overzicht van 
deze begroting op http://financien.
zaanstad.nl. Uw ideeën over de begroting 
zijn van harte welkom! Op dinsdag 3 
november krijgt u tussen 19.00u en 
19.30u de gelegenheid om uw mening 
te geven over de plannen. Daarvoor 
kunt u zich aanmelden bij de griffie via 
raadsgriffie@zaanstad.nl. Uiteraard kunt 

u zich ook eerder direct tot de Zaanse 
politieke partijen wenden.

De fracties kunnen uw mening meenemen 
in de besluitvorming. Op donderdag 29 
oktober houden de fracties hun Algemene 
Beschouwingen. Mogelijk kondigen zij 
daarbij nieuwe voorstellen (moties) en 
wijzigingsvoorstellen (amendementen) 
aan. Zij debatteren vervolgens op dinsdag 
3 november en donderdag 5 november in 
het Zaanstad Beraad over verschillende 
begrotingsonderwerpen. Op dinsdag 10 
november stemt de raad uiteindelijk over 
moties en amendementen en stelt hij de 
Begroting 2021-2025 definitief vast. 

Alle begrotingsdebatten zijn ook live te 
volgen via zaanstad.notubiz.nl.  (Foto 
Mike Bink)
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Meer geld voor handhaving gaat ten koste 
van andere zaken. De Laat van GroenLinks 
ziet liever een verschuiving in het beleid. 
“Zorg dat je midden in die wijk staat en 
voorkom zo mogelijk misstanden op termijn. 

Kies eerder voor de jeugdsportbegeleider 
dan voor een handhaver. Handhaving gaat 
de Zuiddijk bijvoorbeeld niet redden. Een 
goed detailhandelsbeleid en betere openbare 
ruimte wel.” 

Jongeren schrijven mee 
aan raadsvoorstel

Basisscholieren bouwen in Democracity samen 
een stad. Foto: ProDemos / Bart van Vliet

In de eerste maanden van 2020 bezochten 
10 klassen uit het primair en voortgezet 
onderwijs het gemeentehuis. Ze kregen daar 
interactieve lessen van Prodemos, huis voor 
democratie en rechtsstaat. Uit een evaluatie 
blijkt dat leerkrachten scholieren, raadsleden 
en ambtenaren enthousiast zijn over de 
lessen in democratie. 
Het moeilijkste punt is eigenlijk om bij alle 
bezoeken voldoende raadsleden te kunnen 
betrekken. De meeste werken overdag. 
“Je moet het ook echt leuk vinden”, zegt 
raadslid Melchior Mattens van de Partij 
voor de Dieren. “Niet elk raadslid zal even 
motiverend kunnen zijn. Om de motivatie 
van jongeren op peil te houden, kunnen 
raadsleden beter niet stemmen over hun 
ideeën. Jongeren hebben vaak wat radicalere 
ideeën en daarvoor vind je in deze raad niet 
snel een meerderheid, weet ik.” Hij juicht 
de scholenbezoeken toe. “Met het nieuwe 
onderdeel ‘18- heeft een mening’ zien 
jongeren zelf dat ze wel inspraak hebben.” 

‘18- heeft een mening’ komt voort uit 
ervaringen van VVD-raadslid Rina Schenk 
sinds 2017 op het Bertrand Russell College. 
“Het idee is als volgt: Havo- en vwo-
scholieren gaan aan de slag met twee 

onderwerpen waarover nog door college en 
raad moet worden besloten. Zij krijgen dan 
inhoudelijke ondersteuning van ambtenaren 
en begeleiding door raadsleden. Uiteindelijk 
stemmen de leerlingen zelf over het beste 
voorstel. Dat presenteren zij aan de raad. 
Ambtenaren nemen die ideeën dan ook mee 
in het raadsvoorstel.”
Schenk werkt graag met de jongeren. “Als 
je hen weet te prikkelen, hoor je verfrissende 
ideeën. Neem mobiliteit. Ze hebben 
weliswaar nog geen rijbewijs maar denken 
vooral na over goed toekomstig openbaar 
vervoer.” De raad besluit donderdag  
8 oktober over de voorstellen. 

Basisscholieren en middelbare schoolleerlingen hebben door hun speelse bezoek aan 
de gemeenteraad meer inzicht gekregen in lokale politiek. Een raadswerkgroep wil de 
klassenbezoeken daarom een vervolg geven in 2021. Met meer Zaanse onderwerpen 
én als inzet dat de ideeën van jongeren worden meegenomen in toekomstige 
raadsvoorstellen. 

uitgaan dat de klager gelijk heeft.” 
Ook woordvoerder Jan de Laat van 
GroenLinks hoopt dat de botte bijl van 
dwangsommen kan worden voorkomen. “Wij 
vragen ons in het algemeen af of de mensen 
die moeten handhaven voldoende toekomen 
aan de preventieve taken en de tijd kunnen 
nemen voor bemiddelende gesprekken en 
andere oplossingen. We hebben tenslotte 
maar een beperkt aantal mensen hiervoor. 
Die zijn vooral bezig met resultaten en 
handhaven. Het is aan de politiek om daarin 
andere keuzes te maken.”

Regels en naleving

Elk jaar stelt de raad de prioriteiten 
voor handhaving vast. Minder zichtbare 
problemen in de woonomgeving leggen het 
daarbij af tegen ondermijnende criminaliteit 
als drugspanden en illegale bewoning. 
“We zouden ook meer geld binnen het 
veiligheidsdomein kunnen besteden aan 
handhaving ten behoeve van de leefbaarheid 
in gebieden als de Zuiddijk en Poelenburg”, 
stelt Rot. “Voor de regionale aanpak 
van drugspanden is ook een ander potje 
beschikbaar.”  


