2 november 2022

Zaanstad ontziet inwoners
Het college stelt voor de lokale lasten ondanks alle prijsstijgingen slechts
beperkt te verhogen (zie kader). Onlangs maakte het ook al 2 miljoen euro
vrij voor een inflatiefonds voor hulp aan inwoners, organisaties, die door
de stijgende (energie)prijzen in de problemen komen. In de raad is de steun
hiervoor groot.
“Wij zijn hier blij mee. Wij hebben met
moties opgeroepen tot zo’n noodfonds en
ook tot lagere huurverhogingen voor (sport)
verenigingen”, zegt woordvoerder Peter
Klos van Democratisch Zaanstad. “Het is
belangrijk voor de gezondheid van mensen dat
ze kunnen blijven sporten.”
“Een goed gebaar”, oordeelt CDAwoordvoerder Marc Wit. Zaanstad staat
bekend als dure gemeente, maar vraagt niet
het maximale aan lokale belastingen, stelt
Wit. “Het is goed dat we die nu niet meer
laten stijgen dan met inflatiecorrectie van
2,3 procent.” Ook D66-fractievoorzitter Flip
Hoedemaeker vindt dat Zaanstad op korte
termijn niet aan deze steunmaatregelen

Lokale lasten

ontkomt. “Maar je geeft met alleen geld
eigenlijk een vis terwijl mensen een hengel
nodig hebben; hulp om een huis energiezuinig
te maken.”
De gemeente ontziet nu de inwoners ten koste
van het eigen huishoudboekje. Kan ze zich dat
veroorloven? Denkt Zaanstad niet te makkelijk
dat het Rijk deze steun wel vergoedt zoals dat
met de gemeentelijke coronasteun gebeurde?
Wit is positief: “Het college heeft netjes
een reserve ingebouwd voor de financiële
onzekerheid. Bijvoorbeeld ook voor de hogere
rentelasten als de gemeente nieuwe leningen
aangaat voor investeringen. In 2024 weten
we meer over de Rijksgelden. Het Rijk zal echt
niet van het ene jaar op het andere allerlei
geldkranen dicht draaien.”
“Als het Rijk niet compenseert, moeten we
harde keuzes maken”, reageert Klos. “De

Zaanstad verhoogt de lasten, zoals voor huisvuilinzameling, met iets meer dan 2 procent.
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huidige situatie vraagt om meer dan de
politieke vergezichten van dit college zoals een
duur biodivers maaibeleid. Voor de financiële
gezondheid van Zaanstad doen we er goed
aan om het raadsbreed te hebben over wat
nu precies de kerntaken van de gemeente zijn,
zodat we geld gerichter besteden.”
Hoedemaeker ziet graag dat ambtenaren
scenario’s opstellen rond de ontwikkeling van

Groei van de stad is meer dan stenen
In Zaanstad worden meer en meer woningen gebouwd. Voor die nieuwe inwoners
moeten er ook voldoende maatschappelijke voorzieningen zijn, zoals een speelveldje,
huisarts of ontmoetingsruimte. Wordt daarvoor ook voldoende geld vrijgemaakt?
De Rekenkamer onderzoekt het beleid
van Zaanstad en doet op basis daarvan
aanbevelingen. Het bureau waarschuwt de
gemeenteraad dat er over drie jaar geen geld
meer is voor al zijn wensen, zoals nieuwe
wegen of sportvoorzieningen. De raad zou
op tijd moeten kiezen welke investeringen in
maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk
zijn voor een stad die groeit met duizenden
woningen en het dubbele aantal inwoners.
“Als een wens niet eerst op een wensenlijstje
komt te staan, wordt die nooit werkelijkheid”,
zegt VVD-fractievoorzitter Fidel Lopes.
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“Politiek is inderdaad keuzes maken.
Voor de VVD kan groei van Zaanstad niet
zonder verbetering van de infrastructuur.
Dan gaat het bijvoorbeeld om riolering
voor de honderden woningen op het
Hembrugterrein en ook om de verbinding
A8-A9. En misschien hebben we de
maatschappelijke voorzieningen de afgelopen
jaren wat uit het oog verloren. Maar
tegenwoordig komt dit onderwerp in de
raad bij woningbouwplannen, zoals in de
Boerejonkerbuurt, weer veel aan bod. Een
huisartsenpraktijk is bijvoorbeeld belangrijk,
maar je kunt je afvragen of die binnen je eigen
woonwijk moet liggen. De gemeente gaat
niet over de vestiging maar zorgt wel ervoor
dat er vierkante meters zijn voor praktijken of
winkels.”

Voldoende voorzieningen, zoals sportmogelijkheden, zijn belangrijk in een dichtbebouwde stad

“De aandacht ging vooral uit naar de
hoeveelheid woningen en wellicht wat
minder naar de kwaliteit van de omgeving”,
beaamt PvdA-fractievoorzitter Eylem
Köseoglu. “Sinds kort kan de raad al in
het begin van een plan aangeven welke
voorzieningen wij belangrijk vinden in
de buurt. Denk aan zorg, scholen en
buurthuizen. Ook vragen we inmiddels
hogere bijdragen van projectontwikkelaars
om de openbare ruimte rond nieuwbouw
beter te kunnen inrichten met bijvoorbeeld
parkjes of koele plekken voor hete zomers.”
Köseoglu ziet in de wensenlijstjes voldoende
evenwicht tussen maatschappelijke
(ontmoetingsplekken) en fysieke
investeringen (wegen e.d.).
Fractievoorzitter Melchior Mattens van de
Partij voor de Dieren denkt er anders over.
Hij ziet op het lijstje van wensen waaraan
de raad al geld heeft toegezegd, vooral
“investeringen staan om de stad met de auto
bereikbaar te houden”. Mattens: “Openbaar
vervoer en voorzieningen komen er bekaaid
af. Investeringen moet maatschappelijk
nut hebben en duurzaam zijn. Een
huisartsenpraktijk is een basisvoorziening in
een wijk, maar krijgt bij de gemeente niet de
aandacht die het verdient.
Bovendien zie ik investeringen staan voor de
Guisweg en openstelling busbrug, terwijl die
aanpassingen als gevolg van stikstofregels
waarschijnlijk pas hooguit vanaf 2030
mogelijk zijn. Laten we die schrappen en
dat geld gebruiken om versneld woningen
te gaan verduurzamen zodat we de energiearmoede onder Zaankanters kunnen
verminderen.”
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de nu stijgende rente. “Nu de rentelasten nog
laag zijn moeten we veel meer investeren in
onder meer verduurzaming van huizen. Dat
levert uiteindelijk een besparing op voor de
lange termijn, als we meer kosten krijgen door
de stijgende rentelasten. Ik vertrouw er wel
op dat het Rijk ons niet in de steek laat. Hoe
dan ook, we moeten nu zeker niet op de rem
trappen.”

LASTEN INWONER
IETS OMHOOG
De gemeente wil de lokale lasten in
2023 iets verhogen. De verhoging
is lager dan de gemiddelde
prijsstijgingen. Voor honden hoeft
niet meer te worden betaald.
De raad spreekt deze weken over de
Begroting 2023-2026. Tegelijkertijd
stelt hij daarbij de belastingtarieven
voor 2023 vast.
De gebouwenbelasting (ozb) en
rioolheffing gaan 2,3 procent omhoog,
de heffing voor huisvuilverwerking
2,7 procent. Betaalde iemand hiervoor
200 euro, dan wordt dat in 2023
€ 5,40 duurder. Ongeveer 70 procent
van de gemeentelijke inkomsten
komt van het Rijk en 16 procent
van lokale belastingheffing (ozb,
toeristenbelasting, parkeergelden
etc.).
Het college gaat vooral bestaande
plannen uitvoeren. Er komt nauwelijks
nieuw beleid dat extra geld kost. De
gemeente wil zo ook rekening houden
met de onzekere ontwikkelingen als
gevolg van de inflatie, energiecrisis en
stikstof. Onder de bestaande plannen
die worden uitgevoerd, vallen ook
diverse maatregelen om woningen
energiezuiniger te maken.
Donderdag 3 november debatteert de
raad nog over de begroting.
In de raadsvergadering van dinsdag
8 november stemmen alle partijen
dan daarover.

