
Dinsdag 10 november besluit de raad over 
de Begroting 2021-2024. Tegelijkertijd 
stelt hij daarbij de belastingtarieven voor 
2021 vast. Apart van een kostendekkende 
verhoging van 35 euro per huishouden voor 
huisvuilverwerking, blijven de woonlasten 
(ozb, riool en afvalstoffenheffing) gelijk. 
Ongeveer 70 procent van de gemeentelijke 
inkomsten komt van het Rijk en 16 procent 
van lokale belastingheffing. Denk daarbij 
aan ozb en toeristenbelasting tot aan 
hondenbelasting en parkeergelden. Dit jaar 
liep Zaanstad vooral aan toeristenbelasting 
veel inkomsten mis. 

“Ook in 2021 zal corona dankzij het Rijk 
onze begroting niet ruineren en daarom 
hoeven de tarieven niet omhoog”, zegt 
CDA-fractievoorzitter Marc Wit. “Onze 
tarieven zijn al vrij hoog, vanwege de hoge 

Mede omdat het Rijk de corona-kosten vergoedt, kunnen de lokale tarieven ongeveer gelijk blijven. 
Archief Beeldbank Zaanstad

De inkomsten uit lokale 
belastingen zijn in 2020 fors 
minder. De raad gaat ervan uit dat 
het Rijk uiteenlopende corona-
kosten voor Zaanstad vergoedt. 
Daarom zijn lastenverhogingen of 
bezuinigingen voor de fracties niet 
aan de orde.

Woonlasten burger blijven 
vrijwel buiten schot

MEER BOMEN EN/OF
BETER ONDERHOUD

In 2021 wil de gemeente 1 miljoen euro 
uitgeven aan een goede aanplant van 
bomen. Sommige partijen zien liever 
dat dat geld wordt besteed aan het 
onderhoud van bestaand groen én van 
trottoirs of straten.

Alle gemeenten moeten van het rijk 
plannen maken om de schadelijke effecten 
van extremer weer zoals hoosbuien en 
langdurige hitteperiodes te beperken. 
Door Zaanstad op tijd klimaatbestendig 
te maken, kunnen hoge kosten in de 
toekomst worden voorkomen. Bomen 
kunnen onder meer overvloedig 
regenwater vasthouden, zodat het riool 
minder wordt belast. 
“Een goed plan want bomen bieden ook 
verkoeling in een dichtbebouwde stad.”, 
stelt ChristenUnie-fractievoorzitter 
Christa Neefjes. “Bomen zijn de longen 
van de stad. Het is bovendien goed dat 
ambtenaren nu beter bij projecten in de 
gaten houden dat er niet onnodig bomen 
worden gekapt.” 
“Laten we verder niet doen alsof de 
openbare ruimte niet wordt onderhouden. 
Als we nu bomen ergens planten, kunnen 
we de openbare ruimte daar meteen 
opknappen. Mensen kunnen klachten 
eenvoudig melden. Veel mensen zijn 

ook bereid om zelf iets te doen. Ze 
ruimen zwerfafval op met een knijper of 
adopteren een stukje groen. Dat moet de 
gemeente goed faciliteren.”
“Onderhoud is gewoon een wettelijke 
taak van de gemeente”, reageert 
fractievoorzitter Marianne de Boer-
Doeves van Lokaal Zaans. “Met het 
kwaliteitsniveau C buiten het centrum 
is dat minimaal. Laten we dat miljoen 
gebruiken tegen scheve stoeptegels, 
onbegaanbare wandelpaden en 
grasveldjes vol rommel, waar kinderen 
moeten spelen. Je kunt groen uitbreiden 
maar als je het niet onderhoudt, is het 
kapitaalvernietiging.” 
Om Zaanstad klimaatbestendig te 
maken, wil de gemeente jaarlijks 240.000 
euro uittrekken, onderstreept De Boer-
Doeves. “We doen daar dus al van alles 
aan. Maar met een maaibeleid op niveau 
C draag je heus niet bij aan een betere 
biodiversiteit en indirect dan ook niet aan 
een klimaatbestendige stad.”
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kosten voor vervanging van riool in onze 
slappe bodem. Die rioolheffing gaat een 
keer weer omlaag. Maar Zaanstad moet de 
lasten niet meer verhogen. Als het zover zou 
komen, moeten we op de rem trappen met 
uitgaven. Maar dat verwacht ik niet, want de 
financiële positie verbetert licht. Al moeten 
we de schuld in de gaten blijven houden.”

Om toch inkomsten te verhogen, wil het 
college het parkeertarief met 50 cent per 
uur verhogen. “Parkeerkosten van 3,50 euro 
per uur is nog niet veel en het levert de 
stad wel 400.000 euro op”, reageert Wit 
instemmend. “Voor sommige mensen is het 
misschien dan prettiger om op de fiets te 
gaan”, reageert PvdA-woordvoerder Tjeerd 
Pietersma. “Voor ons is die 50 cent geen 
probleem.”

Voor de PvdA is de lastendruk in Zaanstad 
ook al hoog genoeg. Pietersma weet andere 
mogelijkheden om financiële ruimte te 
creëren. “De raad kan bijvoorbeeld besluiten 
het weerstandsvermogen, zeg maar het 
potje onvoorzien, te verlagen. Of hij kan 
bij de reserves ervoor kiezen plannen uit te 

stellen. Dat levert natuurlijk niet meer geld 
op, maar je hebt wel wat elders te besteden. 
Ik zie ook inverdienmogelijkheden in nauwe 
samenwerking tussen de wethouders wonen 
en duurzaamheid. Woningen bouwen levert 
extra ozb en rijksgeld op.”

De SP wil het ook niet “duurder maken om 
hier te wonen”. “We pleiten wel voor het 
inkomensafhankelijk maken van de ozb om 
de zwakke schouders te ontlasten”, zegt 

fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer. 
“Zo lang parkeerbelasting bovendien wordt 
ingezet als melkkoe in plaats van regulering, 
is dat niet onze keuze. Wij zien ook 
mogelijkheden om de reserves te gebruiken. 
De aanleg van aansluiting van de A8 op de 
A9 zal niet binnen deze begrotingsperiode 
beginnen. Laten we die schrappen en die 14 
miljoen aan sociale doelen besteden.” 
De raad stelt de begroting 2021-2024 op 
dinsdag 10 november vast.

Begroting 2021-2024

Als busbrug De Binding 24 uur open gaat, 
wordt het op de rondweg in Westerkoog 
drukker. 

Dat de busbrug open gaat voor spitsverkeer 
om de ontsluiting in de westelijke wijken te 
verbeteren, heeft de raad al eerder besloten. 
Het college wil nu van de raad toestemming 
voor de 2 miljoen en voor de noodzakelijke 
wijziging van het bestemmingsplan. 
Maar ook moet de raad al dan niet 
dinsdag 10 november instemmen met het 
verkeerskundige plan ‘Adviessnelheid 30’. 
Waarin een groep bewoners in Westerkoog 
geen heil ziet. 

“Hier ligt een goed voorstel dat zorgvuldig 
is voorbereid”, vindt POV-fractievoorzitter 
Harrie van der Laan. “Rechtdoor via de 
Westerkoogweg is geen optie. Dat wordt een 
oneindige en te kostbare procedure. Kijk als 
de verkeerstoename uiteindelijk fors groter 
wordt, hebben de bewoners een goede reden 
om de wethouder onder druk te zetten om 
Westerwatering beter te toegankelijk te 
maken, liefst ter hoogte van de Vincent van 
Goghweg.”

Bewoners zien liever dat 30km de 
maximumsnelheid wordt in plaats van de 
adviessnelheid. Van der Laan: “Maar dan 
krijg je de situatie dat alle verkeer van rechts 
uit de woonerven voorrang krijgt. Dan staat 

het verkeer op de rondweg stil en krijg je nog 
meer milieuvervuiling.”
Daar denkt fractievoorzitter Jan de Vries 
van coalitiepartij D66 anders over. Hij 
wil het collegevoorstel gewijzigd zien. 
“Die rondweg is absoluut ongeschikt als 
doorgaande verkeersweg. We moeten die 
inrichten als 30km-gebied; dan kunnen we 
daarop handhaven. Als je gebruik maakt 
van opritconstructies op de zijwegen, krijgt 
rechts niet overal voorrang. Ik wil gewoon 
een maximale bescherming van de zwakke 
verkeersdeelnemer. Daarom moet die 
rondweg zo onaantrekkelijk mogelijk worden 
gemaakt voor sluipverkeer.”

Veiligheid rondweg Westerkoog
op het spel
Voor aanpassingen aan de rondweg in Westerkoog wil de gemeente 2 miljoen 
extra uittrekken. Die maatregelen beogen de veiligheid te vergroten als de busbrug 
2021/2022 24 uur per dag open gaat. Of ze dat ook voldoende doen, is niet voor 
iedereen even duidelijk. 


