
D66: Ondersteuning door vrijwilligers wordt versterkt  
Eens, D66 Zaanstad denkt dat het bieden van meerjarige ondersteuning aan 
maatschappelijke vrijwilligersorganisaties rust en zekerheid biedt. Hierdoor wordt 
het makkelijk om subsidieaanvragen te doen bij externe fondsen en daarnaast kan 
een deel van onze ambtelijke capaciteit elders worden ingezet om onze gemeente 
mooier te maken. Uiteindelijk zal hiermee het totale aanbod van (in)formele 
ondersteuning in Zaanstad flink worden versterkt.

GroenLinks: Vrijwilligersorganisaties van levensbelang voor meer mensen
Wij zijn het volledig eens met deze stelling. Het gaat hier om organisaties als de 
Voedsel- of de kledingbank, maar ook bv. De Sluis, die een uitermate belangrijke 
rol speelt bij de inburgering van nieuwkomers. Deze organisaties zijn letterlijk van 
levensbelang voor (steeds meer) mensen in de stad. Een structurele financiering 
zou hen, maar uiteindelijk ook de gemeente, enorm helpen. 

ChristenUnie: Energie moet behouden blijven voor goede sociale werk
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Op allerlei manieren zetten 
zij zich in, met indrukwekkende toewijding. De organisaties waarbinnen zij in 
Zaanstad actief zijn, zijn gebaat bij zekerheid en stabiliteit. De energie moet niet 
gaan naar steeds weer subsidie aanvragen en onzekerheid over financiën, maar 
naar het goede werk dat zij doen. Meerjarige subsidie is daarom een goed idee.

ROSA: Flexibele kracht vrijwilligers niet smoren in langlopende afspraken
Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de samenleving en verdienen alle steun. 
ROSA denkt graag mee over mogelijkheden om waardevolle organisaties zekerheid 
te bieden. Maar pas op: vrijwilligers zijn ook vaak de eersten die problemen 
signaleren en erop inspringen. Die flexibiliteit is belangrijk en moeten we niet 
smoren in langlopende afspraken. Het gaat dus, zoals zo vaak, om maatwerk en 
balans!

PvdD: Mededogen en duurzaamheid leidend bij inzet van vrijwilligers
Vrijwilligers zorgen voor netwerken van solidariteit en gemeenschap. Ze werken 
samen aan een betere wereld, waarin mededogen en duurzaamheid de leidende 
waarden worden. Wij vinden het daarom belangrijk dat vrijwilligersorganisaties 
structureel worden ondersteund door de gemeente. Mededogen en duurzaamheid 
zijn daarbij wel voorwaarden, zoals volwaardige plantaardige opties in de kantine, 
integrale toegankelijkheid en aandacht voor dierenwelzijn.

PvdA: Vrijwilligers onmisbaar in tijden van vergrijzing en personeelstekort
Eens! Daarom heeft de PvdA samen met andere partijen het initiatief genomen 
om dit te bespreken in de gemeenteraad. Door vrijwilligersorganisaties zekerheid 
te bieden kunnen ze hun energie steken in het helpen van inwoners. We moeten 
samen optrekken. Met de toenemende personeelstekorten en vergrijzing wordt 
de rol van vrijwilligers nog belangrijk. Vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar voor 
een samenleving waarin we elkaar helpen.

POV: Geen onnodige regels maar wel controleerbaar plan
De POV heeft respect voor de vele vrijwilligers. Vanuit ons coalitieakkoord willen 
wij maatschappelijke initiatieven faciliteren en stimuleren waar mogelijk zonder 
onnodige regels en procedures. Langdurige(r) financiële ondersteuning i.p.v. 
eenmalige subsidie en het schrappen van veel papierwerk kan hierin ondersteunen 
mits gekoppeld aan overeengekomen procedures en een controleerbare 
meerjarenvisie en bestedingsplan van de vrijwilligersorganisatie.

CDA: Acute noodsituaties vragen om laagdrempelige hulp
Eens met financiële hulp en laagdrempelige verstrekking. Zo heeft Zaanstad in 
aanvulling op landelijke hulp snel € 2 miljoen uitgetrokken voor Zaankanters 
die door de energiecrisis en hoge inflatie in acute nood zijn komen te verkeren. 
Maatschappelijke organisaties die aangeven aanvullende middelen nodig hebben, 
kunnen die op maat krijgen. Hoe lang hangt af van de noodzaak.

PVV: Gemeente wordt gedwongen de puinhoop van dit kabinet opruimen
Het is natuurlijk ronduit belachelijk dat gemeenten de puinhopen van het 
wanbeleid van het kabinet Rutte moet proberen te ruimen. Daar is bijna geen 
beginnen aan, dit kabinet brengt gemeenten en zijn inwoners naar de financiële 
afgrond. Dit kabinet moet weg, zo snel mogelijk. Zelf stapt Rutte niet op, dus 
moeten de kiezers dit voor hem besluiten op 15 maart.

VVD: Meerjarige subsidie vermindert druk op werk van ambtenaren
In de gemeentelijke organisatie kampen wij al een tijdje met een tekort aan 
mensen om aanvragen, zoals deze, in behandeling te nemen. Door het meerjarig 
verlenen van ondersteuning vraagt dit minder van de ambtelijke capaciteit. 
Strenger aan de voorkant bij de verlening van subsidies waardoor op de langere 
termijn er minder tijd nodig is. 

SP: Langdurige zekerheid helpt organisaties in hun kracht
Maatschappelijke vrijwilligersorganisaties hebben het moeilijk om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Zij kunnen geen planning op lange termijn maken, maar zijn 
afhankelijk van subsidie wanneer de nood het hoogst is. De gemeente moet hen 
geen ad hoc probleemoplossing geven, maar langdurige zekerheid.
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Elke maand reageren de politieke partijen van Zaanstad op een stelling. De stelling van deze week 
gaat over de Zaanse vrijwilligersorganisaties: “Nu meer inwoners financieel en sociaal kwetsbaar 
zijn, verdienen vrijwilligersorganisaties die Zaankanters helpen, langdurige financiële 
ondersteuning van de gemeente in plaats van eenmalige subsidie en veel papierwerk”.


