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Voorwoord

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet
u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met
stemmen op 19 maart; stemmen op D66.”
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Begin 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen?
Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik
overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen
uw stem moet laten horen.
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal.
Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik
gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet
steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in
hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor
D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en
meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een
democratisch recht én, vinden wij, ook een
democratische plicht. Het is in ieder geval de beste
garantie voor politiek waarin de mens centraal staat.

rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen
in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze
leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke
toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een
overheid die steunt, randvoorwaarden schept en
waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van
mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke
motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen,
individueel en samen.

Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes
gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw
kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het
lokale bedrijfsleven samen tegen
jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning
van ouderen en gehandicapten op maat geleverd?
Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van
achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte
beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente
ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op
hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf
over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een
steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook
een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat
begint met stemmen; stemmen op D66.•
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op
vrije mensen die zich inspannen en ontplooien.
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn
duidelijk over wat we willen, we denken in mensen
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de
regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij
zijn optimistisch maar weten ook dat we hard
moeten werken om onze idealen te verwezenlijken.
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Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de
slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u
er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de
handschoen oppakt? U kunt het verschil maken.
Zeker hier in Zaanstad, in uw eigen omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem
D66!
Alexander Pechtold
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Inleiding

D66 wil vooruit met Zaanstad. De komende vier jaar willen wij samen
met u werken aan het vlot trekken van onze lokale en regionale
economie, een nog beter Zaans onderwijs, een beter cultuuraanbod, op
allerlei manieren aan de “verduurzaming” van onze gemeente en het
tegengaan van vervuiling in Zaanstad, bovendien aan een goede zorg
dichter rondom onze inwoners en hun eigen mogelijkheden.
D66 ziet hier kansen toe. Hiervoor is het wel nodig, dat de gemeente
een andere rol aanneemt. Daar heeft de gemeente gelukkig al een eerste
stap in gemaakt.. Heeft u zorg nodig? Sinds kort wordt uw “dossier”
niet meer overgenomen door een zorgverlener of ambtenaar ergens op
het stadhuis die voor u bepaalt wat goed is. Tegenwoordig vragen we
aan u wat u zelf denkt nodig te hebben. Er is iemand die u begeleidt en
die u van de nodige informatie voorziet, maar u heeft in principe het
laatste woord. Of heeft u een goed idee voor het braakliggende terrein
in uw buurt? De gemeente is steeds vaker bereid er met u samen over
na te denken. De Fortuinlaan in Krommenie en het terrein van de
Bannehof in Zaandijk zijn goede voorbeelden. Daar kwamen verwachte
ontwikkelingen niet op gang en zijn met bewoners alternatieven
gevonden. Sinds kort lijkt de gemeente bovendien meer geneigd
burgers en bedrijven delen van het “groen” in de stad te laten adopteren
– burgers mogen bijvoorbeeld plantsoenen naar eigen inzicht inrichten,
of bedrijven mogen in de buitenruimte adverteren, beiden in ruil voor
het verzorgen van het groenonderhoud (win-win). Deze andere manier
van denken is de afgelopen jaren ingezet onder druk van bezuinigingen.
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Zo zien we dus dat de crisis kansen biedt: ruimte voor initiatieven uit de
samenleving, die D66 koestert. Andere politieke partijen mogen deze
ontwikkelingen met angst tegemoet zien, D66 pakt er het liefst op door.
Wij willen samen met u de stad vooruit brengen.
Volgens ons bestaat de gemeente immers voor de
burger en niet andersom. Zoals Alexander Pechtold
in zijn voorwoord aangeeft: D66 gaat uit van de
kracht van mensen zelf. Wij gaan uit van de individu
die het beste in staat is voor zichzelf te bepalen wat
het goede leven inhoudt en zo veel mogelijk de
ruimte moet krijgen zijn eigen leven vorm te geven.
Maar ook van mensen onderling, die samen veel
creatiever, veel efficiënter, en veel meer bij elkaar
betrokken zijn dan de overheid ooit kan. Wij zien nu
al dat mensen zich verenigen rond onderwerpen die
zij belangrijk vinden. En wij zien dat diezelfde
mensen bereid zijn de handen uit de mouwen te
steken. Dat wil zeggen, mits ze niet in een
gemeentelijk web van regels, vergunningen en
bureaucratie terecht komen. Dat geldt ook voor onze
ondernemers, voor onze culturele instellingen en
voor onze sportclubs. Daar ligt expertise die
ambtenaren en de gemeenteraad niet in huis hebben.
D66 ziet een gemeente die weliswaar het algemeen
belang bewaakt, maar niet langer probeert totale
controle te houden over de stad. Een gemeente die
minder “micro-managed,” minder regels opstelt en
minder beleidsstukken schrijft die voor “het veld”
bepalen hoe het functioneren moet. Wij willen een
gemeente die zich zelfbewuster en constructiever
opstelt als partner naar burgers, bedrijven, scholen
en maatschappelijke instellingen.
Nog naast het feit dat wij dit wenselijk vinden,
denken we dat samenwerking de komende jaren hard
nodig is. Er zijn weliswaar voorzichtige tekenen van
macro-economisch herstel. Met man en macht
probeert ons land – proberen werkgevers en
proberen we individueel – uit de crisis op te
krabbelen. Hiervoor alle lof. Maar de afgelopen jaren
is er veel veranderd. Naast burgers en bedrijven heeft
ook de gemeente veel minder geld. De rijksoverheid
brengt steeds nieuwe taken naar gemeenten, terwijl
het de afgelopen vier jaar drastisch heeft gekort op
het gemeentelijk budget. Het valt te voorzien dat er
de komende jaren door gemeenten nog meer
bezuinigd zal moeten worden. Grof gezegd: als de
gemeente niet langer kan betalen, kan zij ook niet
langer bepalen. Of zoals D66 het liever formuleert:
als we het allemaal met minder moeten doen, hebben
we elkaar des te harder nodig om iets van deze stad
te maken.
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Wat betekent onze visie voor ons Zaanse politieke
programma? Het programma opent met een
hoofdstuk waarin D66 een vrij stevig standpunt
aangaande de rol van de gemeente inneemt. We
leggen uit hoe we de verhouding tussen burger (of
bedrijven, scholen enz.) en gemeente zien. We gaan
in op gemeentefinanciën en staan stil bij wat wij de
kernverantwoordelijkheden van de gemeente vinden
en hoe we daarvanuit eventuele aanvullende
bezuinigingen zouden willen invullen. Dit vormt voor
ons de basis. In de volgende hoofdstukken geven wij
onze ideeën weer op de gebieden economie &
werkgelegenheid, zorg, onderwijs & cultuur, wonen
en duurzaamheid. Wij geven aan wat wij vanuit onze
sociaal-liberale achtergrond belangrijk vinden en
waar onze prioriteiten liggen. U kent D66 als partij
die opereert vanuit sterke idealen, maar die ook de
realiteit niet uit het oog verliest, die van anderen
leert en zoekt naar draagvlak. Wij staan open voor
het gesprek met burgers en ondernemers.
Als lijsttrekker wil ik u verzekeren, dat onze lijst
opgebouwd is uit talentvolle en hardwerkende
Zaankanters. Wij zijn allemaal benaderbaar. Wij
erkennen dat u soms meer weet dan wij en luisteren
graag naar uw ideeën. Wij zullen ons ten volle voor u
en Zaanstad inzetten.
Gemma Kwantes,
Lijsttrekker D66 Zaanstad GR2014
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Samenvatting met speerpunten

D66 zet met dit verkiezingsprogramma een integrale visie neer op de
Zaanse samenleving en de rol de (lokale) overheid hierin. Enkele
speerpunten uit dit programma:

Participerende stad

Werkende stad

Het komende jaar komt er veel op de gemeente af
met de overdracht van met name de (jeugd)zorg
vanuit de centrale overheid. Naast een grote
uitdaging biedt dit ons de kans om deze taken goed te
regelen op lokaal niveau. Een goede samenwerking
tussen de gemeente en de burger staat daarbij
centraal. De gemeente dient zich op haar
kernverantwoordelijkheden te concentreren, bij
bezuinigingen wordt dit getoetst. Verder komt zo veel
mogelijk terug bij de burger, ondernemers,
verenigingen en maatschappelijke instellingen te
liggen, waarbij de gemeente kaderscheppend is en
vervolgens daadwerkelijk ruimte laat voor inspraak.
De gemeente “decentraliseert door:” er wordt meer
op wijkniveau georganiseerd en mensen regelen
meer onderling. Dit geldt wat D66 betreft ook voor
taken die nu centraal onder handhaving vallen. D66
denkt hierdoor kosten te kunnen drukken. Tevens
kiest D66 ervoor het budget van juridische
ondersteuning met 40% te verminderen, hierdoor
dwingen wij een cultuuromslag af – meer richting de
minnelijke oplossing en een gemeente die minder
tegen de burger procedeert.

D66 wil inzetten op meer werkgelegenheid.
Ondernemingen, en met name het MKB, zijn de
motor van de Zaanse economie. Economische groei
betekent dus in eerste plaats het aantrekkelijk maken
van Zaanstad voor bedrijven die zich willen vestigen.
D66 wil dat de gemeente ondernemers optimaal
faciliteert: één loket, soepele regelgeving,
voorzieningen voor ZZP’ers. Zaanstad moet ook
aantrekkelijk zijn voor winkels om zich te vestigen.
D66 stelt zich richting bestaande winkelgebieden niet
protectionistisch op. D66 is voorstander van GDV op
bedrijventerreinen. Voor leegstand in de dorpscentra
bieden flexibele bestemmingsplannen een oplossing.
De gemeente moet blijven inzetten op toerisme.
Economie en toerisme kunnen beter gecombineerd
worden met kunst, cultuur en historisch erfgoed.
D66 wil horecasluitingstijden afschaffen.

D66 wil een afgeslankte gemeentelijke organisatie
die haar burgers serieus neemt. Overbodige
regelgeving dient te worden afgeschaft. De financiën
van de gemeente dienen op orde te zijn. Daarvoor is
niet alleen een structureel evenwicht nodig, maar ook
transparantie. Zaanstad moet werken aan het
verbeteren van haar schuldenpositie: met name aan
het afbouwen van kortlopende leningen en derivaten.
D66 wil dat de gemeente volop inzet op regionale
samenwerking, en die effectief aansluit bij
provinciaal en landelijk beleid. Meer gemeentelijke
data, moeten makkelijker toegankelijk zijn.
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Onze uitkeringsgerechtigden helpen we zo snel en
goed mogelijk aan een baan, hiervoor blijven we
instrumenten inzetten die het voor ondernemers
aantrekkelijk maken mensen met een uitkering te
laten instromen. De gemeente geeft zelf het goede
voorbeeld door werkervarings- en stageplaatsen aan
te bieden.

Zorgzame stad
De gemeente heeft een taak diegene te ondersteunen
van wie de eigen kracht (op enig moment) niet
toereikend is. D66 investeert vanuit haar visie in
ieder mens en ieder mens heeft een recht volwaardig
in deze samenleving mee te doen. D66 staat een
diverse Zaanse samenleving voor. D66 is voorstander
van het organiseren van zorg dichter op de burger en
diens mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
De zorgvrager houdt de regie. Zorgtrajecten moeten
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maatwerk zijn. Het eigen netwerk is leidend. Voor
mantelzorgers moet echter goede ondersteuning zijn.
De openbare ruimte moet zo zijn ingericht dat
ouderen en gehandicapten zo zelfstanding mogelijk
kunnen zijn. Veel problemen in gezinnen komen
voort uit schulden. D66 wil een actievere aanpak op
schuldenpreventie: het is beter als iemand nooit in de
schuldsanering terecht komt. Alles wat met sociale
zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs te maken
heeft moet integraal benaderd worden. D66 is
voorstander van de sociale wijkteams en jeugdteams.
Voor de jeugdzorg heeft de school een belangrijke
signaalfunctie. Integrale jeugdteams dienen dicht op
scholen te zijn georganiseerd. Jongeren moeten
voorlichting krijgen over diversiteit en seksuele
veiligheid. Sport is één manier waarop een mens zich
ontwikkelt. D66 wil degelijke sportvoorzieningen,
met een goede spreiding over Zaanstad en voldoende
diversiteit in aanbod, voor de lange termijn.

Lerende stad
Onderwijs is voor D66 altijd een speerpunt. De
gemeente heeft wel degelijk een actieve rol in het
onderwijs, namelijk als samenwerkingspartner in het
verbeteren ervan. De gemeente moet ambitie
uitstralen. De gemeente faciliteert bovendien
samenwerking met wijkmanagement en jeugdteams.
Scholen moeten geen zorgtaken op zich nemen. D66
is voorstander van Integrale Kindcentra in het
basisonderwijs: het nauwer samen laten vallen van
de school met kinderopvang, voorschoolse educatie,
buitenschoolse opvang en sport en cultuur. Wij
streven naar blijvende goede samenwerking tussen
scholen en gemeente op het gebied van huisvesting,
voor gezonde en energiezuinige schoolgebouwen.
D66 wil de terugkeer van de ambachtsschool. Wij
ondersteunen blijvend taalonderwijs aan
allochtonen.

Culturele stad
Kunst en cultuur zijn voor D66 een belangrijke pijler
van onze Zaanse samenleving. Cultuur leert een
mens omgaan met onze complexe maatschappij.
Zaanstad geeft in vergelijking met andere gemeenten
erg weinig uit aan cultuur, en verdere bezuinigingen
dreigen. D66 vindt dat de Bieb haar huidige
vestigingen moet behouden, niet teruggaan naar
slechts twee. Het Cultuurhuis boven het station moet
een succes worden, en dat betekent een financiële
investering en solide beleid. Ook in het noorden van
de stad moet een cultuuraanbod zijn. D66 vindt dat
de gemeente vier community art projecten per jaar
moet gaan subsidiëren. Ons cultureel erfgoed – ook
de industrie – moet beter geëtaleerd. Het
Hembrugterrein moet snel worden ontsloten. Er
moet budget blijven voor evenementen.
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Cultuureducatie moet blijvend plaatsvinden in het
basisonderwijs en moet eigenlijk naar het voortgezet
onderwijs worden doorgetrokken.
Woonstad
D66 staat voor staat voor een aantrekkelijk Zaans
vestigingsklimaat waar wonen, werken en recreëren
elkaar versterken. We koesteren de dorpse sfeer in de
kernen net zo als het stedelijke woongebied in hartje
Zaandam. Zaanstad heeft met name behoefte aan
meer betaalbare vrije sector huurwoningen, de
gemeente dient dit zoveel mogelijk te faciliteren, met
name in kleinschalige projecten op particulier
initiatief. We zoeken nieuwe bestemmingen voor
verouderd vastgoed. Bereikbaarheid en mobiliteit
zijn een speerpunt. D66 pleit voor uitbreiding van
capaciteit op de Zaanlijn en Hoornse lijn in de spits,
met een oplossing voor de spoorkruising bij de
Guisweg. Ook het busvervoer moet verbeteren. D66
pleit verder voor goed onderhouden en goed verlichte
fietspaden en een duidelijke bewegwijzering. D66 wil
een vaste vaarverbinding tussen Zaandam en
Amsterdam.

Duurzame stad
D66 wil dat Zaanstad zoveel mogelijk onafhankelijk
van fossiele brandstoffen wordt. D66 wil dat de
gemeente van het staren naar de stip op de horizon,
overgaat tot dingen doen. De gemeente heeft een
faciliterende rol, en is aanspreekbaar op het
wegnemen van belemmeringen. Daarnaast heeft de
gemeente een voorbeeldfunctie en kan zij subsidiëren
daar waar een (economische) meerwaarde is
verbonden aan duurzaamheidsprojecten. We moeten
inzetten op verschillende vormen van duurzame
energie. D66 ziet weinig ruimte voor extra
windmolens in de Zaanstreek, maar wel voor wind op
zee. De gemeente moet particuliere initiatieven voor
collectieve opwekking van energie stimuleren en
faciliteren en schaft de zonatlas aan. Braakliggende
terreinen kunnen (tijdelijk) worden gebruikt voor het
opwekken van duurzame energie, het kweken van
biomassa, of stadslandbouw. D66 ziet kansen voor
een grootschalige recycling-keten (grondstoffenrotonde) in het Noordzeekanaalgebied. Grondstoffen
dienen zo veel mogelijk hergebruikt te worden. D66
wil geen nieuwe bebouwing in groene gebieden, de
groene gemeenterand dient te worden behouden.
Verder onderstreept D66 het van een robuuste
Ecologische Hoofdstructuur. Groengebieden dienen
insectvriendelijk te worden beheerd. D66 streeft
ernaar agrarische bedrijven te verduurzamen en
stimuleert de overgang van reguliere landbouw naar
biologische landbouw. Voor megastallen is in de
Zaanstreek geen plaats.
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Burger en bestuur
Financiën
Bezuinigen
Handhaving
Juridische ondersteuning
Gemeentelijke organisatie
Zaanstad in de regio, provincie,
landelijk, Europees

De rijksoverheid legt steeds meer taken bij gemeenten en kort
gelijktijdig drastisch op het gemeentelijk budget. Deze
“decentralisaties” brengen voor de gemeente grote nieuwe
verantwoordelijkheden met zich mee, met name op het gebied van
(jeugd)zorg. Het is logisch dat deze overdracht zorgen baart. Immers,
zelfs binnen die nieuwe taken zijn de financiële middelen niet
toereikend om alles op te pakken, op de manier waarop het voorheen
ging. De gemeente moet zoeken naar een andere – goedkopere –
werkwijze. Bovendien betekenen de continue bezuinigingen op de
gemeentelijke “doeluitkeringen” en “algemene uitkering,” dat ook
sommige oude taken af moeten worden gestoten. D66 schetst u een
realistisch beeld. Een voorbeeld is de recent doorgevoerde
bezuinigingen op de huishoudelijke hulp.
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D66 ziet in deze situatie ook kansen ontstaan. De regering, en met haar
de meeste gemeentebesturen, roepen om het hardst dat “de burger”
vooral weer zelf verantwoordelijkheid moet nemen. Weliswaar
positiever geformuleerd, juichen wij dit inzicht toe.
Mensen willen en kunnen veel zelf. Ook het huidige college van B&W in
Zaanstad heeft aansluiting bij deze ontwikkeling gezocht. Zij gaan D66
niet snel genoeg. Bovendien kan het beter. Burgers betrekken bij
besluitvorming klinkt prachtig, maar is in onze ogen veel meer dan
taken plompverloren in de samenleving neerleggen in een poging
noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. Het betekent ook het
ondersteunen van de burger. En het betekent échte inspraak. Naar onze
overtuiging heeft “de Zaankanter” op tal van beleidsterreinen veel aan
kennis en ervaring in te brengen. Of inwoners nu door interesse,
scholing, of werk kennis hebben opgedaan, wij zijn ervan overtuigd dat
die kennis en ervaring optimaal moet worden benut om tot een zo goed
mogelijke besluitvorming te komen.
Burger en bestuur
In het verleden is de gemeente te ver doorgeschoten
in het reguleren van onze lokale maatschappij. Dit
maakte dat de gemeente werd ervaren als
hindermacht en vanuit de samenleving passiviteit
terugkreeg in plaats van initiatief. De gemeente moet
geen dingen overnemen, noch treden in dat wat
mensen beter onderling regelen kunnen. Wat de
gemeentelijke overheid wel moet doen is
samenwerken. Het beste komt voort uit de ambitie
en energie die de gemeente deelt met anderen.
Burgers zijn bekwaam, bereid zich te organiseren en
zetten hun (vak)kennis vaak in bij hun pogingen om
initiatieven te ontplooien. Dit geldt ook voor
ondernemers en maatschappelijke instellingen Als
voorbeeld heeft het Zaanse basisonderwijs de
handschoen opgepakt om in breed verband te
onderzoeken waar onze onderwijsachterstanden
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vandaan komen, en nu moet de gemeente haar
medewerking verlenen aan het oplossen van
geconstateerde problemen.
De gemeente is echter niet ingericht op de actieve en
initiatiefrijke burger, ondernemer, of vereniging.
Burgers en ondernemers lopen regelmatig aan tegen
een traag functionerende, niet-flexibele overheid en
tegen te veel regels. De gemeente heeft een andere
denk- en handelwijze nodig om te kunnen
anticiperen op wat men vanuit een zelfbewuste
samenleving in te brengen heeft. Het gaat dus om de
manier waarop de gemeente de burgers tegemoet
treedt. De gemeenteraad en het college van B&W
moeten als bestuursorganen kaderscheppend zijn.
Over de kaders moet goed worden nagedacht.
Vervolgens moet de gemeente zich aan die kaders
houden en er duidelijk over communiceren. Een
gebrek aan heldere kaderstelling aan het begin van
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een proces leidt tot miscommunicatie. Dit zorgt vaak
voor ontevredenheid en soms voor onnodige
juridische procedures.
D66 wil dat de gemeente meer doet dan eenzijdig
corresponderen en burgers “van informatie
voorzien.” D66 wil dat in besluitvormingstrajecten
van te voren wordt nagedacht over het juiste niveau
van maatschappelijke participatie, waarbij de kennis
en kunde van burgers, verenigingen,
maatschappelijke instellingen en ondernemers naar
behoren wordt onderkend. Als zij zich committeren
aan de werkwijze en het gestelde tijdpad moet er
vervolgens binnen de financiële en beleidsmatige
kaders voor hen de ruimte zijn zaken inhoudelijk uit
te werken. Dit verhoogt het draagvlak en zo bespaart
de gemeente geld op de inhuur van adviesbureaus
die voor ons beleidsstukken schrijven die veelal te
ver van de werkelijkheid verwijderd zijn. De wijze
van participatie zal als het aan D66 ligt voortaan
standaard als “participatieparagraaf” in de
raadsnotities vermeld worden, net zoals nu telkens
een paragraaf “draagvlak” beschreven wordt.
D66 is voorstander van referenda die besluiten van
de gemeenteraad kunnen corrigeren of bevestigen,
mits het initiatief afkomstig is van de inwoners. De
gemeentelijke referendumverordening zal afgestoft
moeten worden.

Financiën
Ook de komende jaren verwacht D66 druk op de
gemeentelijke begroting. Dat betekent dat er
bezuinigd moet worden. D66 vindt dat gemeenten,
ook in deze moeilijke financiële tijden, toe moeten
naar structureel begrotingsevenwicht. Dat wil zeggen
dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn,
zonder daarvoor in te teren op reserves of te leunen
op de opbrengsten van het verkopen van bezittingen
zoals grond en vastgoed.
De financiën van de gemeente dienen op orde te zijn.
Daarvoor is niet alleen een structureel evenwicht
nodig, maar ook transparantie. Om haar
kaderstellende en controlerende rol naar behoren uit
te kunnen voeren is het voor de gemeenteraad
noodzakelijk dat gegevens over de financiën tijdig en
volledig beschikbaar en verantwoord zijn. Dit vereist
drie dingen. Ten eerste moet de kadernota voldoende
helder en zeker zijn om tot een echte discussie met de
raad te komen over de keuzes ten aanzien van. het
komende jaar. Als dat door onzekerheden niet kan,
moet het college de begroting eerder publiceren en
zich dusdanig constructief opstellen zodat er dán nog
echte mogelijkheden zijn voor de raad om bij te
sturen en aan te passen. D66 zou in dit kader graag
een totaalbegroting zien (zero-based) in plaats van
een mutatiebegroting. Ten tweede is voor grondige
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controles achteraf een actieve (inter)gemeentelijke
rekenkamer volgens D66 een nuttig instrument. Ten
derde is het van belang dat Zaanstad haar sterke
control-organisatie houdt en verbeterd.
D66 vindt het van belang dat Zaanstad werkt aan het
verbeteren van haar schuldenpositie: met name aan
het afbouwen van kortlopende leningen en derivaten.
Daarnaast moeten lasten voor burgers en bedrijven
zo veel mogelijk worden beperkt. Als er
bezuinigingen nodig zijn dan moet de gemeente eerst
naar de uitgaven kijken voordat bijvoorbeeld de OZB
verhoogd wordt met meer dan de inflatiecorrectie.
Mocht het toch nodig zijn belastingen te verhogen
dan vindt D66 dat de gemeente daarover bij het
aanslagbiljet verantwoording moet afleggen, dus
moet uitleggen waaraan dit geld wordt besteed. D66
is voorstander van een zogeheten openbaar
subsidieregister.

Bezuinigingen
D66 is voorstander van het doorvoeren van
bezuinigingen vanuit het Rijk daar waar ze vallen.
Dat betekent dat we niet vanuit het gemeentelijk
budget compenseren voor de bezuinigingen vanuit
het rijk. Wij vinden dat de keuzes die de Tweede
Kamer maakt lokaal ook als zodanig zichtbaar
moeten zijn. Laat men “Den Haag” erop aanspreken.
Bovendien kunnen we, als we als gemeente proberen
te compenseren (bijvoorbeeld voor de huishoudelijke
hulp), andere dingen die de gemeente normaal zou
doen (cultuur of sport) niet meer betalen.
Bij bezuinigingen gaat D66 uit van de
kernverantwoordelijkheden van de gemeente: daar
blijven we vanaf. Naast haar wettelijke taken heeft de
gemeente in onze optiek naar haar burgers toe drie
kernverantwoordelijkheden. Ten eerste om te helpen
de eigen kracht van mensen te vergroten. Dat doen
we door te investeren in de ontwikkeling van burgers
groot en klein: bijvoorbeeld door het instaan voor
goed onderwijs en het bieden voldoende
mogelijkheden voor culturele ontplooiing en
sportieve ontwikkeling. Ten tweede is de gemeente
verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen
als de grens van de eigen kracht bereikt is: we bieden
fatsoenlijke en bereikbare zorg, we proberen mensen
aan een baan te helpen, we geven
inkomensondersteuning waar nodig. Ten derde blijft
de gemeente verantwoordelijk voor dat wat boven de
schaal reikt van mensen onderling. Dat klinkt heel
abstract, maar zijn al die dingen van algemeen
belang die mensen niet kunnen regelen door als
burgers de koppen bij elkaar te steken (zelfs met
ondersteuning van de gemeente). Dit geldt
bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen, maar
ook voor stadsvernieuwing.
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Bij bezuinigingen wil D66 dat de gemeente deze
kernverantwoordelijkheden goed in het zicht houdt.
Bezuinigingen moeten vooral de activiteiten treffen
die niet tot deze verantwoordelijkheden behoren.
Anders gezegd: D66 kiest ervoor dat wat burgers,
ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
instellingen best zelf kunnen weer meer bij hen neer
te leggen. Over het algemeen betreft het zaken die de
gemeente toch niet het meest effectief regelen kan.
Wij geloven in de kracht van mensen onderling.
Onder het huidige college is deze verandering al in
enige mate ingezet. Het zogenaamde “project
prioritering” vinden wij een goed voorbeeld. Hierbij
is gekozen in sommige delen van de stad,
bijvoorbeeld in het nieuwe centrum van Zaandam of
oud-Zaandijk, de ruimtelijke ordening strak te
houden terwijl voor andere delen van de stad kaders
zijn gesteld waarbinnen bewoners en bedrijven
“vrijheid van handelen” wordt gegund. Dit scheelt in
beleidsplannen en gaat het ambtelijk “micromanagen” tegen. Daarmee bezuinigt Zaanstad op de
eigen organisatie en dat doet D66 liever dan
bezuinigen op zorg of cultuur.
D66 pakt het liefst op zulke projecten door. In het
algemeen denken wij, door burgers, ondernemers en
instellingen beter te betrekken en meer samen te
werken, dat we nog meer kunnen besparen op
beleidsplannen en beleidsonderzoeken, specifieker
op inhuur van adviesbureaus. Tijdelijke “inhuur van
derden” kan goedkoper en efficiënter zijn dan
personeel in dienst nemen en is daarom niet
principieel onwenselijk. Wel moet de organisatie
hierop kritisch blijven. Er moeten geen
adviesbureaus als buffer tussen burgers, instellingen,
of bedrijven en de eigen organisatie worden
geplaatst. De gemeente die zich meer opstelt als
partner naar de stad, zoals D66 voorstaat, gaat met
zijn ambtenaren en college ook daadwerkelijk zelf het
gesprek aan. Wij, de gemeente en de burger, willen er
met elkaar uitkomen en daarvoor gaan we elkaar
beter leren kennen.
Voorts denken wij dat specifiek gekeken dient te
worden naar het anders organiseren van handhaving
en juridische ondersteuning. Overlast kan beter eerst
in overleg met de buurt, via het wijkmanagement,
worden tegengegaan dan door direct
handhavingsambtenaren er op af te sturen.
Bovendien treedt de gemeente Zaanstad te weinig in
overleg met bewoners in het geval van een potentieel
conflict. Hierdoor juridiseren conflicten, duren ze
langer, en lopen de kosten hoger op dan
noodzakelijk. Dat moet anders. D66 vindt onze
onderstaande concrete voorstellen niet alleen
principieel wenselijk, maar leveren hiermee ook
concrete bezuinigingen. Dat is goed, want op
bijvoorbeeld cultuur of economie, willen wij juist niet
bezuinigen.
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Handhaving
Handhaving kent vele verschillende aspecten en is
over een aantal organen verdeeld. D66 vindt dat de
gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft bij
het opsporen van fraude met gemeentelijke
uitkeringen. D66 vindt dat daar waar onze veiligheid
in het geding is de politie, brandweer, de regionale
uitvoeringsdienst en de gemeente een handhavende
taak hebben. In het gemeentelijke handhavingsplan
wordt wat D66 betreft dáár in het vervolg prioriteit
aan gegeven. Dit betreft bijvoorbeeld de opslag of
lozen van gevaarlijke stoffen, dumpen van
(chemisch) afval, controles op asbest, controles op
brandveiligheid, gevaarlijke bouwwerken (inclusief
huizen met slechte fundering), veiligheid op
kermissen, gevaarlijke of hinderlijke objecten in het
water, gevaarlijk varende bootjes, maar ook betaald
parkeren, criminaliteit, bibob-onderzoeken en
controles op verkoop en schenken van alcohol aan
minderjarigen.
Maatregelen op het terrein van openbare orde
moeten vooral adequaat zijn. Het gevaar of de
overlast moet bestreden worden zonder over te gaan
tot symboolpolitiek. Middelen als straatcamera’s,
gebiedsverboden, het verhalen van schade, worden
gebruikt als ze deel zijn van een oplossing, of als ze
zorgen voor vermindering van de verstoring van de
openbare orde. Wanneer de gemeente overgaat tot de
inzet van cameratoezicht dan zal deze inzet altijd
voor een bepaalde termijn zijn en pas worden
voortgezet na een evaluatie door de gemeenteraad.
Ook voor inzet van drones geldt dat dit alleen wordt
toegestaan wanneer dit bewezen effectief is. D66 is
terughoudend met preventief fouilleren. Inzet ervan
behoeft controle door de gemeenteraad en een
stevige toets door burgemeester, OM en politie op
noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit.
De effectiviteit en meerwaarde van handhaving staat
voor D66 voorop. Daar waar de buren klagen over
een metershoge aanbouw moet de gemeente
optreden. Mochten de buurt echter géén probleem
hebben met een schuurtje of dakkapel, dan vindt D66
dat de gemeente ook niet actief moet handhaven. In
de toekomst ziet D66 de gemeente naar globalere en
flexibeler bestemmingsplannen toe gaan. Daarom
vindt D66 dat de gemeente, nu dat nog niet het geval
is, op zijn minst dergelijke niet-overlastgevende
overtredingen niet actief moet opsporen. Dit
bespaart op handhavingscapaciteit – geld dat D66
liever anders uitgeeft.
De gemeente is recent begonnen met een andere
manier van wijkmanagement: meer gedifferentieerd
naar wijk. D66 juicht deze ontwikkeling van harte
toe. Van D66 mag het wijkmanagement, nóg dichter
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bij de burger worden georganiseerd en gaat het
zorgen dat problemen in de wijk collectief worden
opgelost. Zorg wordt voortaan toch al meer in de
buurt belegd. Wellicht mag het groen in de wijk
meer door de inwoners zelf worden ingericht. Tegen
projectontwikkelaars (in het kader van “project
prioritering”) wordt nu gezegd dat men er voortaan
in grote delen van de stad zelf met buurtbewoners uit
moet zien te komen. Hier past een grotere rol voor
het wijkmanagement in het algemeen. Ook een deel
van handhaving wordt, wat D66 betreft, beter in het
wijkoverleg besproken en dus bij het
wijkmanagement belegd.

In de afgelopen periode heeft de gemeenteraad meer
dan een aantal gevallen besproken waarbij de
gemeente slechte communicatie is verweten en
waarbij deze slechte communicatie direct als oorzaak
is genoemd van een vervolgens ontstane (en te
voorkomen) rechtszaak. De gemeente lijkt eerder de
lijn te kiezen om juridische conflicten te laten
escaleren, en ze soms zelfs op te zoeken, dan ze op te
lossen. Dit doet de verhouding burger-overheid geen
goed. Het is de afgelopen jaren niet gelukt de aanpak
van de gemeente te verbeteren. D66 kiest ervoor een
en ander financieel anders in te richten zodat men
wel anders moet gaan werken.

In wijken waar te weinig parkeerplaatsen zijn worden
de bewoners de laatste tijd geconfronteerd met
plotselinge strenge handhaving op foutparkeren. Dit
is een keuze van het huidige college. Volgens D66 is
het maar de vraag of een dergelijk
handhavingsoffensief effect heeft, de onderliggende
problematiek wordt niet opgelost en de bonnen
zorgen alleen voor frustratie bij de bewoners. Het is
beter om het parkeerprobleem tijdens het
wijkoverleg bespreekbaar te maken, waarbij de buurt
er gezamenlijk uitkomt en buren elkaar aanspreken
op hun gedrag. Wanneer dit niet het gewenste effect
heeft is er een rol voor gemeentelijke handhavers,
maar dan slechts na “fair notice”: als de gemeente
niet langer gedoogt moet dit ten eerste aan de
burgers worden uitgelegd en moet de burger ten
tweede de kans krijgen zijn gedrag aan te passen
voordat er bonnen uitgeschreven worden. Dit
principe geldt ook voor andere problematiek zoals
caravans aan de weg, overlast van honden, het laten
staan van vuilniszakken, het vervuilen van de
openbare ruimte, en andere buren-gerelateerde
overlast: het sturen van handhavers is duur en in
eerste instantie minder effectief dan een en ander
bespreken in het wijkoverleg.

D66 heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt,
en zal dat blijven doen, om het gesprek met de burger
eerder en beter in de gemeentelijke werkwijze te
verankeren. Bij klachten, of in het geval bezwaar
wordt aangetekend, kan beter het gesprek aangegaan
worden door iemand van de “vakafdeling,” waarbij
naar een minnelijke oplossing wordt gezocht, in
plaats van door een jurist en het bezwaar juridisch te
benaderen. Zo was de oorspronkelijke intentie van de
Algemene Wet Bestuursrecht. Zo is tegenwoordig ook
de mening en nieuwe werkwijze van ministers
Plasterk en Opstelten van Binnenlandse Zaken en
van Veiligheid en Justitie. Hun nieuwe aanpak blijkt
niet alleen winst op te leveren (qua tijd, in de
verstandhouding burger-overheid en leidt over het
algemeen tot een grotere procedurele
rechtvaardigheid), het drukt ook nog eens aanzienlijk
de juridische kosten. Een deel van de bezuiniging die
we realiseren op juridische ondersteuning zou D66
ten goede laten komen aan het ondersteunen en
trainen van de “vakafdelingen” in het gesprek met de
burger.

Juridische ondersteuning
Tussen 2010 en 2014 is het college van B&W
meegegaan in wat zij een “hervormingsagenda”
noemt: nieuwe wetten zeggen dat we zorg dichter
rondom de persoon moeten organiseren en het
college heeft dezelfde lijn vrijwillig – doch onder
druk van bezuinigingen – doorgevoerd naar het
ruimtelijk domein. Dit college heeft er echter niet
voor gekozen de hervormingsagenda verder uit te
breiden richting “juridische ondersteuning.” Voor
D66 zijn er twee redenen dit wel te doen. Ten eerste
wil D66 in financieel zware tijden graag op juridische
kosten besparen. Wij kiezen ervoor het budget van
juridische ondersteuning met veertig procent te
korten. Wij doen dit, ten tweede, omdat waar het de
juridische afdeling van Zaanstad betreft een
cultuuromslag nodig is.
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Gemeentelijke organisatie
D66 wil een snellere en slankere gemeentelijke
organisatie die burgers serieus neemt en betrekt bij
het besluitvormingsproces. Helaas kosten alle
bezuinigingen die de gemeente nu doorvoert
arbeidsplaatsen: in de eigen organisatie, dan wel bij
de instellingen die wij korten. Wanneer
bezuinigingen gemeentelijke arbeidsplaatsen kosten
pleit D66 voor selectie op basis van kwaliteit.
Voorkomen moet worden dat bezuinigingen vooral
ten koste gaan van (jong) talent, ten bate van
diegenen die al langer bij de gemeente in dienst zijn.
Gemeentelijk personeel dient voortaan zo breed
mogelijk te worden ingezet.
Gemeentelijke data zijn in principe vrij toegankelijk.
Bij vertrouwelijke stukken wordt verantwoord
waarom ze vertrouwelijk zijn. De stemindex, het
volledige stemgedrag van alle raadsleden, staat op
een prominente plaats op de gemeentewebsite.
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D66 pleit voor één wethouder met informatisering in
de portefeuille. Aanvragen voor vergunningen
kunnen online worden gevolgd, net zoals als je je
postpakket volgt, met een track & trace-systeem. Alle
gemeentelijke diensten, het college en de
gemeenteraad zijn actief aanwezig op de sociale
media. Internet wordt breed ingezet voor het
raadplegen van de inwoners van de gemeente. Het is
mogelijk om voor alle gemeentelijke diensten online
of telefonisch een afspraak te maken.

Zaanstad in de regio, provincie,
landelijk, Europees
Of het nu luchtvervuiling betreft die vanuit de
Amsterdamse haven over Westzaan en Zaandam
komt waaien, een Europees e-harbours project waar
Zaanstad in meedoet, trein- en busverbindingen naar
buiten de stad, schepen richting de Amsterdamse
haven vanaf de Noordzee, of die vracht vervoeren
vanaf Amsterdam richting Alkmaar: D66 vindt het
belangrijk dat Zaanstad niet alleen kijkt naar zichzelf
maar ook een stevige positie inneemt in de regio.
Zaanse problemen kunnen niet altijd door ons zelf
worden opgelost. Zaanstad moet zich actief
oriënteren op provinciale, landelijke en Europese
regelingen. Zaanstad neemt reeds deel aan de
Amsterdam Economic Board. Zij zou haar invloed
daar moeten maximaliseren. Datzelfde geldt voor de
Metropoolregio Amsterdam. De gemeenteraad zou
zich ook veel sterker op de Stadsregio (en in de
toekomst haar opvolger) moeten oriënteren. D66
omarmt het Zaan-IJ project en ziet het belang van
een integrale ontwikkeling van het hele gebied. Dit
geldt ook voor een goed gecoördineerde uitbreiding
van woon- of werkgebied, ofwel van Zaanstad
zuidoostwaarts ofwel van Amsterdam Noord
noordwestwaarts. Ook de provinciale ideeën over
woningbouw bij OV-hotspots in de buurt bieden voor
D66 kansen. Misschien zou zelfs, door hierbij aan te
sluiten in samenspraak met de provincie, druk uit
kunnen worden geoefend op de NS en Pro-rail om de
Zaanse spoorlijn bij Koog-Bloemwijk en KoogZaandijk verdiept aan te leggen. Zaanstad zou actief
moeten proberen aan te sluiten bij het landelijk
topsectorenbeleid. Bij het formuleren van een Zaanse
visie op bedrijventerreinen zou afstemming plaats
moeten vinden in de regio. Het heeft geen zin als
iedere gemeente inzet op dezelfde sectoren. De
provincie heeft geld ter beschikking voor
duurzaamheid, maar Zaanstad heeft daar de
afgelopen collegeperiode weinig gebruik van
gemaakt. Laat ons hier de komende vier jaar meer
aan doen. Ook ons beleid wat betreft werk en
inkomen moet sterk regionaal zijn georiënteerd. Niet
alle soorten werkgelegenheid zijn in Zaanstad even
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sterk aanwezig, terwijl we wel een gevarieerde
bijstandspopulatie hebben. De gemeente zou zich
altijd naar buiten toe moeten oriënteren. Onze
(financiële) armslag is beperkt. Ook hier geldt dat in
samenwerking meer bereikt kan worden dan alleen.
Dit geldt overigens ook op gebieden van bijvoorbeeld
cultuur (evenementen) en toerisme.
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Bedrijvigheid en
werkgelegenheid
Toerisme
Winkelen en uitgaan

Het zijn de bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid. Een
betrouwbare, toegankelijke overheid met consistent beleid is van het
grootste belang voor het vestigingsklimaat voor ondernemers en
daarmee voor de werkgelegenheid en sociale duurzaamheid in de
gemeente. Voor D66 gaat werk boven een uitkering. Daarmee heeft de
gemeente een verantwoordelijkheid mensen te helpen een baan te
vinden en daar geschikte instrumenten voor in te zetten. Economie en
toerisme liggen wat D66 betreft in elkaars verlengde. Wat de
winkelgebieden betreft stelt D66 zich niet protectionistisch op.
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Bedrijvigheid en
werkgelegenheid
Door innovatie uit de crisis, dat is het motto van D66.
Zaanstad moet echter niet de ambitie hebben hét
innovatiecentrum van Nederland te worden, maar
juist een focus hebben op waar Zaanstad goed in is.
Bedrijven creëren werkgelegenheid, dus begint de
D66 agenda op sociaal gebied met het aantrekkelijk
maken van de gemeente voor bedrijven. De gemeente
moet een warm welkom bieden voor bedrijven die we
hier in Zaanstad graag willen hebben en kijkt
proactief hoe we vestiging mogelijk kunnen maken.
D66 wil actief regeldruk tegengaan. Er moet voor
bedrijven één gemeentelijk loket zijn waar zij alles
kunnen regelen. D66 kiest voor controle achteraf in
plaats van micro-regulering vooraf en wij vinden dat
de ondernemer bij tegengestelde regels zelf moet
kunnen kiezen. D66 wil ook meer kansen voor
ZZP’ers, bijvoorbeeld door het opzetten van een
zelfstandigenloket, het stimuleren van het opzetten
van volwaardige broedplaatsen en flexwerkplaatsen.
De gemeente faciliteert wat D66 betreft bedrijven in
de creatieve sector, kleine startende bedrijven en
ZZP’ers door flexibele bestemmingsplannen en het
beschikbaar stellen van leegstaand gemeentelijk
vastgoed en industrieel erfgoed voor vestiging van
ateliers of kleine bedrijfsruimtes. D66 wil regelgeving
zo aanpassen dat er binnen redelijkheid geen
belemmeringen meer bestaan voor een herinrichting
van bedrijventerreinen.
Werk gaat voor ons boven een uitkering. De
gemeente moet zelf als werkgever voorop lopen in
het bieden van werkervaringsplaatsen en
stageplaatsen, doorstroming van talent en het bieden
van werkkansen aan mindervaliden. Pas dan kunnen
we van onze Zaanse werkgevers iets vergelijkbaars
vragen. Iedereen verdient een kans op de
arbeidsmarkt, ook mensen met een beperking.
Bovendien is het belangrijk dat mensen bij
werkloosheid zo snel mogelijk weer aan een baan
komen. “Jobcarving” is wat D66 betreft een goede
strategie. Dit wil zeggen dat de gemeente niet alleen
kandidaten levert voor bestaande vacatures, maar
samen met werkgevers kijkt hoe het werk zo
ingericht kan worden dat huidige werknemers een
aantrekkelijker takenpakket krijgen en daarnaast
mensen uit een uitkering kunnen instromen. De
aanpak moet enerzijds regionaal zijn en anderzijds
meer gericht worden op het MKB. Het MKB is de
echte banenmotor in onze stad. De midden-, maar
vooral ook de kleine bedrijven zouden moeten
profiteren van de instrumenten die de gemeente ter
beschikking heeft zoals proefplaatsingen,
loonkostensubsidies en “Nieuwe Start Zonder Risico”
polissen (waarbij de loondoorbetaling bij ziekte voor
risico van de gemeente komt).
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Toerisme
Kunst, cultuur en historisch erfgoed kunnen beter
worden gecombineerd met toerisme en economie.
D66 zet in op langer toeristisch verblijf in onze stad,
bijvoorbeeld op de Zaanse Schans. Het
bestemmingsplan nu laat geen aanvullende horeca of
hotelfunctie toe. Dit vindt D66 een gemiste kans.
Voor de internationale toerist behoren wij tot GrootAmsterdam. De promotie van de Zaanse Schans
dient hierop in te spelen en gecombineerd te worden
met al het overig moois dat onze streek te bieden
heeft. Het stadshart van Zaandam wordt al een
trekpleister op zich, maar ook Zaanstad-Noord heeft
toeristen veel te bieden. Daar zou de gemeente meer
op mogen inspelen. Wandel-, fiets en vaarroutes
zouden moeten worden doorgetrokken. Het
Hembrugterrein zou zo veel mogelijk toegankelijk
moeten worden gemaakt. Waar elders vind je een zo
grote collectie aan industrieel erfgoed en bovendien
een bos als in Zaanstad?. De gemeente moet hier
meer op aandringen bij de beheerder van dit terrein.
D66 wil de mogelijkheid voor een
toeristenkortingspas onderzoeken als goede
mogelijkheid om onze vele musea en andere
recreatieve mogelijkheden onder de aandacht te
brengen.

Winkelen en uitgaan
D66 wil dat Zaanstad ook aantrekkelijk is voor
detailhandel om zich te vestigen. Winkelgebieden
zoals Inverdan, de Zaanbocht, de Zuiderhoofdstraat
of het winkelcentrum in Saendelft verdienen
regelmatiger schoonmaak dan andere delen van de
stad en frequenter onderhoud aan de openbare
ruimte. De gemeente schept goede randvoorwaarden,
maar is niet direct verantwoordelijk voor het
tegengaan van leegstand. Een ondernemer kiest zelf
om te ondernemen, met alle voordelen en risico’s van
dien. Het is niet de taak van de gemeente om de
ondernemer te beschermen. Wel zou de gemeente
soepel om moeten gaan met bestemmingen in
winkelgebieden. Als voorbeeld noemen wij het
combineren van wonen en winkels in de Zaanbocht
of de Zuiderhoofdstraat . Als daar winkels leeg staan
en de eigenaar wil het pand in een woning omzetten
moet de gemeente dat beter mogelijk maken.
De komst van grote winkels naar locaties buiten het
centrum, zoals IKEA op het Zuiderhout, wil D66
stimuleren.. D66 vindt dat iedere ondernemer moet
kunnen ondernemen. Gevestigde belangen moeten
niet beschermd worden tegen nieuwkomers. D66
vreest niet dat een grote kledingoutlet of dumpwinkel op een bedrijventerrein klanten van de stadsen dorpscentra wegtrekt, eerder andersom. Vaak
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komen mensen van ver om naar zo’n winkel te gaan
– dat zien we nu al met de Primark – en die mensen
zullen eerder geneigd zijn er “een dagje” van te
maken. Zorg voor een goede langparkeergelegenheid en degelijke verbinding met het
stadscentrum en de bestedingen in het centrum
zullen toenemen. In technische termen is D66 dus
voorstander van het toestaan van GDV
(Grootschalige Detailhandelsvestigingen) op
bedrijventerreinen: niet alleen in Zuid (Zaandam),
maar ook in Noord (Wormerveer). De vrije
openingstijden (zondagsopening) passen ook in dit
kader en zijn in Zaanstad zijn een groot succes. Dit
moet zeker behouden blijven.
D66 wil af van “3-uur binnen.” Horecaondernemers
moeten zelf kunnen bepalen wanneer zij open zijn en
ook wanneer zij sluiten. Dit is veiliger, want nu is het
met name op de Dam in Zaandam om 3 uur vaak heel
hectisch. Buurthuizen mogen om zich te kunnen
bedruipen feesten en partijen organiseren. Ook hier
vindt D66 dat er vrije “sluitingstijden” moeten
kunnen gelden.
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De gemeente heeft een taak diegene te ondersteunen van wie de eigen
kracht (op enig moment) niet toereikend is. D66 investeert vanuit haar
visie in ieder mens en ieder mens heeft een recht volwaardig in deze
samenleving mee te doen. D66 staat een diverse Zaanse samenleving
voor.

23

Verkiezingsprogramma D66 Zaanstad 2014 - 2018

Alles wat met sociale zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs te maken
heeft moet integraal benaderd worden. Zorg moet zo dicht mogelijk bij
de mensen, in de wijken, georganiseerd worden.
Jeugdzorg
Investeren in de jeugd is bouwen aan een duurzame
toekomst. D66 stelt nadrukkelijk het kind centraal bij
de uitvoering van de jeugdzorg. Nu het Rijk de
verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij gemeenten
neerlegt kan de zorg voor het kind zoveel mogelijk in
de eigen omgeving worden georganiseerd. Het
grootste goed voor kinderen is een opvoeding door
zorgzame zelfverzekerde ouders . Zodra ouders hier,
om welke reden dan ook, moeite mee hebben worden
kinderen in hun mogelijkheden tot ontplooiing
beperkt. De gemeente heeft dan een taak hiervoor
ondersteuning te bieden. De school heeft hierbij wat
D66 betreft een belangrijke signaalfunctie. Van de
school kan echter niet verwacht worden dat zij
vervolgens met problemen aan de slag gaat. Hierbij
zijn integrale jeugdteams – waarin zorgspecialisten
uit verschillende hoeken samenkomen, van groot
belang. Deze jeugdteams moeten dicht op de school
zijn georganiseerd, misschien zelfs op de school een
vertegenwoordiger hebben. Het is voor ouders en
kinderen immers prettiger op school met iemand te
praten dan naar een “Centrum Jong” te gaan. D66 is
voorstander van het uitbreiden van het aantal
jeugdteams. De jeugdteams moeten vooral gebruik
maken van de eigen kracht van gezinnen en hun
netwerken. Door effectieve gezinshulp moeten grove
maatregelen en uithuisplaatsingen zo veel mogelijk
voorkomen worden. Als een uithuisplaatsing toch
nodig is, dan wil D66 dat deze zoveel mogelijk bij de
eigen familie of in de eigen buurt gebeurt, zodat het
kind zich in de eigen omgeving verder kan
ontwikkelen.
D66 vindt het van belang dat jongeren (en waar
nodig ouders) voorlichting krijgen over diversiteit.
We leven in een pluriforme samenleving en iedereen
verdient respect ongeacht afkomst, seksuele
voorkeur etc. Daarnaast moeten jongeren volledige
en eenduidige informatie krijgen over vragen
rondom seksuele veiligheid en ongewenste
zwangerschap.

Zorg en welzijn
D66 ziet kansen in het overbrengen van zorg en
welzijn van het Rijk naar de gemeente. Hiermee
krijgt de gemeente de sociale regie en kan zij in
overleg treden met zorgpartners. Het basisprincipe
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van “lokale sturing voor lokale zaken” maakt een
grotere effectiviteit van de geboden ondersteuning
mogelijk. Er kan meer maatwerk worden geboden
dat beter aansluit op de persoonlijke situatie van
iemand die zorg behoeft. Ook kan meer
kostenefficiency bereikt worden doordat nu nog
geheel gescheiden financieringsstromen eenvoudiger
aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dat tijdens
deze “transitie” de komende jaren ook letterlijk
leergeld betaald moet worden staat voor ons vast.
Daarom is D66 tevreden met de “algemene reserve
sociaal,” die zal functioneren als een financieel
vangnet voor die situaties die we op dit moment nog
niet kunnen voorzien.
Informele zorg moet leidend zijn op formele zorg.
Iemand die zorg nodig heeft, moet te allen tijde regie
over zijn eigen leven behouden. Dit veronderstelt wel
dat iemand daartoe in staat is en weet welke keuzes
mogelijk zijn en welke gevolgen die hebben. Het is
daarom essentieel dat de gemeente prioriteit geeft
aan het toegankelijk en transparant maken en
houden van informatie over de zorg.
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen.
Mensen moeten in staat zijn om te putten uit die
eigen kracht en daarbij niet belemmerd worden door
regels of bureaucratie. Als het gaat over lichte zorg en
hulpverlening dan kunnen mensen veel onderling
oplossen. Over het algemeen blijken mensen best
bereid om elkaar te helpen. Sterker nog, dat vinden
we zelfs prettig. Sociale wijkteams helpen bij het
inventariseren van mogelijkheden.
Verder is D66 van mening dat
uitkeringsgerechtigden, die gemotiveerd zijn om als
’wederdienst’ aan de maatschappij op tijdelijke basis
niet-professionele zorgtaken op zich te nemen,
daartoe gestimuleerd moeten worden. De nadruk ligt
hier op vrijwilligheid. Dat geldt ook voor de inzet van
jongeren in het onderwijs via stages in de zorg.
D66 beseft tegelijkertijd dat zwaardere mantelzorg
niet altijd eenvoudig en automatisch gevonden kan
worden. Om mantelzorgers te ondersteunen pleit
D66 voor een bredere inzet van het buddysysteem,
zoals we dat kennen binnen de HIV-zorg en
geestelijke gezondheidszorg. De gemeente moet de
mantelzorger ontlasten van eventuele bureaucratie
en voorzien van informatie over de financiële
mogelijkheden en medische/juridische hulp. D66 wil
voorkomen dat mantelzorgers uitvallen door
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overbelasting (‘zorgburnout’) en wil daarom dat
mantelzorgers zo goed mogelijk worden
ondersteund. Dit kan bijvoorbeeld door zorg tijdelijk
over te laten nemen door een beroepskracht of
vrijwilliger, de zogenaamde respijtzorg.

Ouderenzorg
Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo
lang mogelijk thuis en in hun bekende omgeving
kunnen blijven wonen. Er moet beter gekeken
worden naar goede seniorenhuisvesting in iedere
wijk, zodat ouderen gemakkelijk mee kunnen blijven
doen in de wijk waar ze hebben gewoond. Deze taken
kunnen alleen maar goed worden uitgevoerd als er
meer ruimte komt voor de sociale wijkteams met
vrijwilligers, die signalen van isolement tijdig
opvangen. Dit kan veel problemen voorkomen en het
beroep op collectieve middelen kan zo sterk worden
beperkt. Het sociale wijkteam dient makkelijk
bereikbaar te zijn. Het wijkmanagement en het
wijkteam moeten bovendien in nauw overleg met
elkaar opereren. Verder dient de inrichting van
voetpaden, trottoirs en oversteekplaatsen een
zodanige kwaliteit te hebben dat alle gebruikers op
een veilige manier de (winkel-)voorzieningen in hun
eigen woonbuurt kunnen bereiken.

Sociaal beleid
Het sociaal beleid van D66 richt zich op preventie via
de sociale wijkteams die zich op de gemeenschap
richten. Dit beleid bestaat uit een integrale aanpak
van de problemen in de wijken door een team van
mensen uit verschillende specialisaties. Sociale en
medische problemen worden op tijd gesignaleerd, de
dreiging van isolement wordt op tijd aangepakt.
Samen met jeugdteams wordt schoolverzuim en
(jeugd)criminaliteit in de kiem gesmoord. De kern
van de integrale aanpak is de communicatie tussen
deskundigen, die bestaat uit korte lijnen in de
informatie.
De samenleving ziet het recht op bijstand steeds
meer als een gunst waar ook wat tegenover mag
staan. D66 kan zich hierin vinden en vindt dat de
gemeente bijstandsgerechtigden onder
omstandigheden mag vragen maatschappelijk nuttig
werk te doen, mits er actieve begeleiding naar
betaald werk plaatsvindt.
De vraag naar schuldhulpverlening is de afgelopen
jaren verdubbeld in Zaanstad. Naast het feit dat de
reguliere schuldhulpverlening in Zaanstad goed
werkt en D66 dat zo wil houden is er volop
aanleiding om preventieve programma’s ten aanzien
van het voorkomen van woningontruimingen en
afsluitingen van gas, water & licht in te bedden in de
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wijkteams. De sociale wijkteams merken dat
geldproblemen in veel gezinnen een rol spelen. Om
echter voor schuldhulp in aanmerkingen te komen
moet een gezin aan heel strikte voorwaarden voldoen
en al in hele grote financiële problemen zitten. Liever
ziet D66 hen niet op de dit punt komen. Voorbeelden
van preventieve aanpak zijn de “Eropaf” aanpak en
de “Vroeg Eropaf” aanpak zoals toegepast in
Amsterdam. D66 wil graag dat Zaanstad iets
vergelijkbaars gaat doen. Dit vraagt wel om strikte
voorwaarden ten aanzien van het verstrekken van en
omgaan met privacygevoelige gegevens.

Asielzoekers
D66 is voorstander van een open samenleving waarin
iedereen kansen moet kunnen benutten. D66 is
tegenstander van strafbaarstelling van (nog) niet
rechtmatig hier verblijvende personen, als zij geen
strafbare feiten hebben begaan. D66 zal een
“illegalenjacht" niet steunen. Mensen in nood zijn
kwetsbaar. De gemeente heeft een zorgplicht
tegenover asielzoekers. In noodgevallen zorgt de
gemeente voor opvang, totdat deze groep mensen al
of niet het recht verwerft om hun talenten te
benutten ten bate van de samenleving.

Sport en recreatie
Sport is meer dan een vrijetijdsbesteding, het leidt
ook tot participatie en leert om samen te werken.
Bovendien is sport gezondheidsbevorderend. D66 is
voorstander van het stimuleren van een actieve
sportbeoefening. Een stad van onze grootte verdient
een breed aanbod aan verschillende sporten. Wij
vinden het belangrijk dat niet alleen maar voetbal en
korfbal, maar ook handbal, hockey en boogschieten
in onze stad blijven bestaan. De gemeente moet bij
de uitgifte van velden en het bouwen van sporthallen
rekening houden niet alleen met de locatie, maar ook
met het soort sport dat daar beoefend kan worden.
D66 wenst een lange-termijn visie op sport te
vormen. Hoe zal zich de vraag de komende jaren
gaan ontwikkelen? Er wordt nu bij de bezuinigingen
te aanbodgericht gewerkt.
Bij het vervangen van verouderde
sportaccommodaties wordt kritisch gekeken naar de
noodzaak. Samenwerking tussen het onderwijs, zorg
en de verenigingen moet het mogelijk maken om
voor een betere benutting en efficiënter gebruik van
voorzieningen te zorgen. D66 ondersteunt de
ingezette koers om het beheer en de exploitatie van
de sporthallen, de gymnastieklokalen en de
zwembaden bij het sportbedrijf onder te brengen en
te onderzoeken of verdere uitbreiding van de taken
van het nieuwe sportbedrijf gestalte kan krijgen.
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Onderwijs is voor D66 altijd al een speerpunt geweest. Het is de sleutel
tot ontwikkeling van de mens. D66 wil goede leraren voor kleinere
klassen. Docenten verdienen waardering. De werkdruk in het onderwijs
is hoog, vaak te hoog. Landelijk doet D66 er alles aan om het onderwijs
tegemoet te komen. Door het ontsluiten van curricula, leerdoelen en
leerlijnen krijgen docenten een meer centrale rol bij hun eigen
kerntaken in het primaire proces. Door de diverse kwaliteitsdata over
scholen te ontsluiten kunnen ze beter onderling worden vergeleken,
waardoor een constructieve gelijkwaardige dialoog ontstaat tussen
ouders en schoolbesturen. Hoewel lokaal de uitvoering van het
onderwijs de verantwoordelijkheid is van onafhankelijke
schoolbesturen, heeft de gemeente volgens D66 toch een belangrijke rol
bij het garanderen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. Het is gebleken dat daadwerkelijk resultaat wordt geboekt
wanneer gemeentebesturen zich actief opstellen. D66 vindt dat de
Zaanse wethouder onderwijs zich open naar schoolbesturen moet
opstellen en actiever de samenwerking moet opzoeken.
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De gemeente maakt geen onderwijsbeleid, maar wij kunnen veel meer
doen dan alleen gebouwen vervangen.
Algemeen
De gemeente dient actief in overleg te gaan met
scholen over de ondersteuningsplannen in het kader
van passend onderwijs. Dit is één voor de hand
liggende ingang om de jeugdteams aan het onderwijs
te verbinden. Daarnaast is het Zaanse basisonderwijs
recent zelf met onderzoek gekomen waaruit blijkt dat
er een relatie is tussen de sociaal-economische
structuur van de wijk en onderwijsachterstanden. Uit
dit onderzoek komen een aantal concrete
verbeterpunten naar voren. Het is wat D66 betreft
aan de gemeente om de handschoen op te pakken: op
wijkniveau via het wijkmanagement, en op het
niveau van de individuele leerling is dit een tweede
reden om de jeugdteams aan de scholen te
verbinden, zowel in het basis- als in het voortgezet
onderwijs. Leraren hebben de taak goed les te geven
aan een hele klas. Zij kunnen en moeten de
problemen van leerlingen niet zelf oplossen. Dat
moet gebeuren in de jeugdteams, waarmee de lijnen
kort zijn. Goed onderwijs vraagt dat scholen op dit
punt worden ontzorgd. Het beleid om structureel
middelen uit het Onderwijsachterstandenbeleid
(OAB) in te zetten, zowel ter verhoging van de
schoolprestaties in het algemeen als ook voor de inen uitstroom in havo/vwo, moet volgens D66 dus
worden voortgezet.

Basisonderwijs
Net als de schoolbesturen van het Zaanse
basisonderwijs, is D66 voorstander van het verder
ontwikkelen van integrale kindcentra (IKC). Dit is
het nauwer samen laten vallen van de school met
kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse
opvang en sport en cultuur. Hierdoor ontstaat een
rijker aanbod dat ten goede komt aan alle kinderen,
dat taalachterstanden tegengaat en dat zorgt voor
gelijkere kansen. D66 wil dat de gemeente meer
initiatief neemt bij het tot stand komen van deze
centra. Dit kan door bij nieuwbouw van scholen heel
goed rekening te houden met wat er voor een IKC
nodig is, maar ook door het gebruik van
schoolgebouwen buiten schooltijden – voor sport en
culturele activiteiten, maar ook voor bijvoorbeeld
taallessen aan allochtone moeders – toe te staan,
zelfs te stimuleren. Idealiter is de school van 7 tot 19
open.
de gemeente gaat wanneer er zwakke scholen in een
gemeente zijn, wat D66 betreft proactief in gesprek
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met het schoolbestuur om mogelijke
verbetertrajecten te ondersteunen. Echter ook ouders
moet actief inzicht worden verschaft in kwaliteit.

Huisvesting
In het verleden hebben schoolbesturen en de
gemeente goed samengewerkt in het integraal
huisvestingsplan (IHP). Er staat vanuit de
Rijksoverheid echter een wijziging in de geldstromen
voor huisvesting op stapel. Deze maakt dat er
mogelijk minder in onderwijshuisvesting kan worden
geïnvesteerd. D66 wil ook onder deze nieuwe
omstandigheden inzetten op het goed blijven
samenwerken en goede afspraken met elkaar maken,
hoe een en ander ook moge uitpakken. Duidelijk is
dat scholen en gemeente nog meer van elkaar
afhankelijk worden voor het realiseren van goede en
toekomstbestendige gebouwen. Gezien het feit dat
kinderen een groot deel van de week op school
doorbrengen vindt D66 dat het leefklimaat in
schoolgebouwen gezond moet zijn. Wij willen dat in
de toekomst energiezuinige scholen worden gebouwd
zijn en daar waar scholen nog geen zonnepanelen
hebben wil D66 dat graag alsnog realiseren.

Voortgezet onderwijs
De gemeente neemt wat D66 betreft een actievere rol
in het voorkomen van uitval door met scholen
afspraken te maken over bijscholing en
schakelklassen. D66 zou graag willen kijken of een
vrijwilligersbank van tutoren zou kunnen worden
opgezet: mensen die belangeloos bijles geven. De
gemeente gaat in gesprek met de schoolbesturen om
de doorstroming van vmbo-t naar havo en van havo
naar vwo te stimuleren. Daarbij moeten scholen en
de gemeente zo gaan samenwerken dat zoveel
mogelijk leerlingen tegen zo min mogelijke kosten
hiervan profiteren. Thuiszitters vindt D66
onaanvaardbaar.
D66 wil dat elke leerling in het voortgezet onderwijs
op de juiste plek zit en de juiste kansen krijgt. We
staren ons echter niet blind op “hoger onderwijs.”
Wij willen bijvoorbeeld graag de ambachtsschool
weer terug: herwaardering van vakmanschap, direct
verbonden aan Zaanse ambachtsbedrijven. De
maakindustrie is van oudsher geworteld in de
Zaanstreek en is een bron van werkgelegenheid en
economische groei.
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Een goede aansluiting van onderwijs op de
arbeidsmarkt is een belangrijk wapen tegen
jeugdwerkloosheid. Waar een van beide initiatief zou
willen nemen kan de gemeente een verbindende
factor zijn tussen bedrijven en het onderwijs. Het is
belangrijk dat de gemeente vanuit haar sociale beleid
investeert in (bij)scholing. Waar bedrijven en
onderwijs samen tot een opleidingsplan komen, moet
de gemeente minimaal faciliteren en moet ze zelfs
overwegen financieel bij te dragen. De gemeente
geeft bovendien zelf het goede voorbeeld door
stageplekken en leer-werktrajecten aan te bieden.

Volwassenenonderwijs
D66 vindt het taalonderwijs aan allochtonen van
groot belang. Pas wanneer iemand de taal meester is
kan hij/zij volwaardig in Nederland functioneren en
zijn/haar kansen in de maatschappij grijpen.
D66 vindt dat, om mensen aan het werk te helpen,
naast alle instrumenten die vanuit “werk en
inkomen” worden ingezet op werkgevers, er ook
mogelijkheden moeten zijn voor mensen om zich
vrijwillig, met subsidie, om te laten scholen – met
name naar die sectoren waar een (geschoold)
arbeidstekort is. De inzet van de gemeente vindt met
name plaats om laag- of ongeschoolden aan laag- of
ongeschoolde arbeid te helpen. Als iemand echter
meer potentie heeft, maar in het verleden verkeerde
keuzes heeft gemaakt, of als iemand al een opleiding
heeft gedaan waarin (nu) geen werk meer is, dan zou
voor zo iemand een kans moeten bestaan zich via een
opleiding op de arbeidsmarkt te heroriënteren. Zeker
als de kans groot is dat hij/zij daarna zelf een baan
vindt, zonder allerlei verdere subsidieregelingen.
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Evenementen

Kunst en cultuur zijn voor D66 een belangrijke pijler van onze Zaanse
samenleving. Het in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur
draagt bij aan de ontwikkeling van een sterker gevoel van burgerschap.
Kunst confronteert met het onbekende en onverwachte. Kunst zet aan
tot zelfreflectie en reflectie op de maatschappij, een belangrijke
kwaliteit bij het tegemoet treden van onze huidige complexe
samenleving. Cultuur leert over ons veelzijdige verleden en heden.
Kunst en cultuur vergroten het welzijn in en binding met de stad.
D66 wil de kans om creatieve talenten te ontwikkelen voor iedereen
veilig stellen. Ons cultureel erfgoed – molens, houtbouw, industrieel –
vormt een brug tussen ons verleden en de Zaanse toekomst. Het draagt
bij aan het versterken van de Zaanse identiteit. Naast wonen en werken
is het kunnen ontspannen in eigen stad voor D66 ook van groot belang.
Zaanstad moet geen slaapstad zijn. Zaanstad is met haar rijke historie
meer dan slechts een buitenwijk van Amsterdam. Kunst en cultuur
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hebben een intrinsieke waarde, niet slechts een economische.
Niettemin is het een bekend feit dat kunst en cultuur, recreatie- en
uitgaansmogelijkheden belangrijke factoren zijn met betrekking tot het
zogenaamde “vestigingsklimaat” in onze stad. Mensen komen liever in
Zaanstad wonen, of vestigen hier hun bedrijf, als de culturele
infrastructuur goed is.
Kunst en cultuur
Met de komende jaren nog vele miljoenen te
bezuinigen vindt D66 dat cultuur juist extra geld
verdient. Zaanstad geeft in vergelijking met andere
gemeentes al jaren relatief heel weinig uit aan
cultuur en dat is steeds minder geworden. Het
voorgaande college heeft meermaals aangegeven de
culturele basisinfrastructuur in stand te willen
houden, maar heeft ieder jaar weer meer op cultuur
bezuinigd. Wat D66 betreft zijn we met de pas
vastgestelde “toekomstagenda cultuur” door de
bodem gezakt. Als er niets gebeurt blijven van de
Bieb nog maar twee vestigingen over. D66 wil dit
niet. Wij willen dat en bibliotheekvestiging voor ieder
kind bereikbaar is op de fiets. Fluxus wordt de
belangrijkste huurder in het nieuw te bouwen
cultuurhuis maar wordt financieel gevaarlijk onder
druk gezet, ook hier wil D66 iets aan doen.
Bovendien ontbreekt in de “toekomstagenda” iedere
visie. D66 wil juist werken vanuit een heldere visie op
kunst en cultuur: wat doen we en waarom? D66 wil
dat de komende raadsperiode deze visie vorm wordt
gegeven samen met de culturele partners. De
gemeente kan zo duidelijke kaders gaan stellen,
zowel financieel als op hoofdlijnen wat betreft de
inhoud, om vervolgens de partners het vertrouwen te
geven in de uitwerking.
Hierop vooruitlopend vindt D66 dat het cultuurhuis
boven het spoor een succes moet worden. Er is
terecht mede voor het cultuurhuis gekozen om
Inverdan af te maken, om de sociale veiligheid in het
stationsgebied te garanderen en om een mooie
fietsenstalling en invalideparkeerplaatsen bij het
stadhuis te realiseren. Cultuur mag niet het
slachtoffer worden van het cultuurhuis. De gemeente
moet daarvoor instaan.
In plaats van de huidige twee, zal de gemeente vier
community art projecten per jaar gaan subsidiëren.
Het blijkt immers dat deze projecten het welzijn en
de sociale cohesie in een wijk in hoge mate
bevorderen. Kunst in de buitenruimte blijft wat D66
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betreft, het is de enige manier waarop sommigen in
aanraking komen met kunst.
Voor D66 is cultuureducatie van groot belang, óók in
het voortgezet onderwijs. D66 wil dat de gemeente
hierin ambitie toont en samenwerkt met scholen en
cultuurinstellingen om tot een gedegen doorlopende
leerlijn te komen.

Cultureel erfgoed
De huidige erfgoedvisie blijft wat D66 betreft
gehandhaafd. Als brug tussen verleden en toekomst
blijft er geld beschikbaar voor het behoud van
erfgoed, ook als de gemeentefinanciën onder druk
staan.
Naast houtbouw moet ook het industrieel erfgoed
meer worden geëtaleerd.
De ingezette koers op het Hembrugterrein, het
restaureren van monumenten en gefaseerd
opleveren, wordt niet gewijzigd. Het Hemburgterrein
wordt beter ontsloten. Dit kan bijvoorbeeld door een
fietsverbinding vanaf Amsterdam langs de
noordoever van het IJ.
D66 wil monumentale panden die in bezit zijn van de
gemeente tegen een gunstig huurtarief in gebruik
geven aan huurders, op voorwaarde dat de huurders
bijdragen aan het onderhoud (in geld of in natura).
Op deze manier levert gebruik van verlaten panden
een win-win situatie op. De “anti-kraak” op het
Hembrugterrein is een goed voorbeeld van hoe dit
werkt.

Evenementen
Een evenement wat ons industrieel erfgoed etaleert
zal kunnen bijdragen aan vestiging van bewoners en
bedrijven in Zaanstad. De meerderheid van de
subsidies voor evenementen wordt verstrekt in de
vorm van aanjaagsubsidies, die over een periode van
maximaal vijf jaar worden afgebouwd tot nul. Bij
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subsidieverlening wordt kritisch gekeken naar het
businessplan.
Een minderheid van de subsidies wordt verleend aan
evenementen die zichzelf nooit zullen kunnen
bedruipen, maar die het imago van de stad en de
Zaanse identiteit en bedrijvigheid versterken. Aan
dergelijke evenementen moeten meerjarensubsidies
worden toegekend met als doel dat ze wijd en zijd
bekend komen te staan.
Voor eenmalige evenementen is het voornaamste
criterium eveneens dat ze direct bijdragen tot het
versterken van het imago van de stad en de Zaanse
identiteit en bedrijvigheid. Om particuliere
initiatieven te ondersteunen moet de procedure voor
aanvraag van een vergunning voor een evenement
moet simpel zijn en snel zijn te doorlopen. Ook blijft
het precario voor evenementen afgeschaft.
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Zaans wonen
Bereikbaarheid en mobiliteit

Zaanstad staat voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat waar wonen,
werken en recreëren elkaar versterken. Zwakke plekken kunnen gezien
worden als kansen: weeslandjes en leegstaande bedrijfspanden kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt voor stadslandbouw, als creatieve
broedplaatsen, voor evenementen, tijdelijke “urban-campsites” enz. De
gemeente dient initiatieven te ondersteunen en niet tegen te werken.
Wonen boven winkels wordt gestimuleerd, evenals binnenstedelijke
herverkaveling. In overeenstemming met de eigenaren kunnen zo
nieuwe percelen worden gevormd die aansluiten op nieuwe plannen.
Tevens kan men zo grond vrij maken voor de realisatie van openbare
voorzieningen. De oude eigenaren blijven eigenaar maar dan van nieuw
gevormde percelen. Financiële verrekening van kosten en opbrengsten
maakt deel uit van het systeem. Een onafhankelijke
deskundigencommissie stuurt het gehele proces technisch aan. In
Duitsland wordt dit met succes gedaan onder de naam “Umlegung.”
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De stagnatie op de woningmarkt heeft zijn weerslag in al onze wijken,
buurten en dorpen. Het afronden van Inverdan – het nieuwe stadshart
van Zaandam – neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht.
Gevarieerde ontwikkellocaties kunnen slechts langs de weg van
geleidelijkheid tot wasdom komen maar waar mogelijk wordt gekozen
voor versnelling of voor het flexibeler maken van bestemmingsplannen,
zodat bijvoorbeeld wonen én kantoren mogelijk zijn op dezelfde plek.
D66 wil een met een open blik kijken naar de verdere ontwikkeling van
Overtuinen en met name de Hemmes.
Zaans wonen
De Zaanse woningmarkt kent haar eigen
karakteristieke mix: van een dorpse sfeer in de kleine
kernen tot stedelijke woongebieden langs de Zaan en
in het stadshart van Zaandam. Het is belangrijk dat
verschil te koesteren en de differentiatie door de
introductie van nieuwe woonmilieus verder te
vergroten met bijvoorbeeld wonen op het water of in
het groen en kluswoningen in fabrieken. Volgens
D66 bestaat onverminderd behoefte aan uitbreiding
en verbetering van de bestaande woningvoorraad,
maar moeten we wel inspelen op een nieuwe realiteit.
Er wordt minder hypotheek verstrekt, en starters
krijgen bijna geen hypotheek meer. Er moet weer
meer aandacht komen voor huurwoningen, vooral in
de vrije sector net boven het niveau van de
woningcorporaties. Institutionele beleggers moeten
meer ruimte krijgen voor de ontwikkeling van
betaalbare vrije sector huurwoningen.
Zaanstad staat voor de grote uitdaging haar
woonvisie te vernieuwen, met bewoners andere
wegen te bewandelen en zich open te stellen voor
innoverende bouwpartners die de huidige tijd goed
begrijpen. Daarbij verschuift het accent van
grootschalige stadsvernieuwings- en
nieuwbouwprojecten naar kleinschalige ingrepen in
de bestaande omgeving. Dat gebeurt minder vaak op
initiatief van projectontwikkelaars en
woningcorporaties en vaker in particuliere
samenwerking.
D66 ziet prachtige mogelijkheden voor transformatie
van verouderd vastgoed. Meer doen met minder
geldt zeker ook voor het vinden van een nieuwe
bestemming voor in onbruik geraakte
fabriekscomplexen, leegstaande kantoren en
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vrijkomende zorginstellingen, voor werken of voor
wonen (bijvoorbeeld voor jongerenhuisvesting).
Particulieren worden, als het aan D66 ligt, veel beter
gefaciliteerd om alleen of in collectieven hun dromen
op de woningmarkt te verwezenlijken. Regelgeving
mag hen niet overmatig belemmeren. Een
gemeentelijke kavelwinkel kan het pad effenen
tussen enerzijds aanbieders van ontwikkelrechten,
bouwgrond en te transformeren leegstaande
fabrieken, kantoren, winkelpanden en ander
vastgoed en anderzijds (kleine) bouwers en
bouwlustige particulieren.

Bereikbaarheid en mobiliteit
D66 is voorstander van een scheiding tussen het
doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer binnen
Zaanstad. Essentieel hierin is het doortrekken van de
A8 naar de A9, waar het Rijk gelukkig recent toe
heeft besloten en waar de gemeente aan meebetaalt.
Dit zal de verkeersdruk op de huidige verbinding
(N203 en N246) fors doen afnemen. Busbrug De
Binding kan volgens D66 in twee etappes worden
opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. De
afsluiting in de avondspits mag van ons per direct
worden opgeheven, de afsluiting in de ochtendspits
kan na definitieve doortrekking van de A8-A9
verdwijnen.
Goede treinverbindingen zijn belangrijk voor het
woon-werkverkeer in de Zaanstreek. D66 pleit
nadrukkelijk voor uitbreiding van de
vervoerscapaciteit op de Zaanlijn en de Hoornse lijn
in de spits. Om de bereikbaarheid van het centrum
van Zaandam voor het winkelend en uitgaanspubliek
te verbeteren zou ook op zaterdag op het traject
Amsterdam-Uitgeest sprake moeten zijn van een
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kwartiersdienst. Dit vereist wel dat er een oplossing
komt voor de spoorkruising bij de Guisweg. D66
vindt dat hiervoor ook een verantwoordelijkheid ligt
bij de NS en Pro-rail. Verdere verbetering van de
bereikbaarheid kan worden gerealiseerd door de
intercity Amsterdam – Enkhuizen/Hoorn ook een
stop in Zaandam te laten maken.
De oostelijke wijken van Zaandam kunnen na aanleg
van de vrije busbaan naar Amsterdam nog meer
profiteren van het R-Net. Op termijn achten we een
‘vertramming’ van deze busbaan wenselijk. De
overige (stads-)buslijnen moeten beter aansluiten op
onze spoorverbindingen. Alleen dan wordt het
aantrekkelijker vaker voor het OV te kiezen boven de
auto. Verder is het belangrijk dat de frequentie van
de stadsbussen omhoog gaat naar minimaal een
halfuursdienst op alle lijnen, ook ’s avonds en op
zondag. Het noorden van de stad moet net zo goed
worden bediend als Zaandam. De nachtbussen gaan
ook weer richting het noorden rijden.
D66 is voorstander van het gebruik van de fiets in
woon- en werkverkeer. D66 pleit voor goed
onderhouden en goed verlichte fietspaden en een
duidelijke bewegwijzering. Fietsroutes moeten veilig
zijn. D66 wil meer fietspaden met een betere
verharding en led-straatverlichting die aangaat op
het moment dat iemand aan komt fietsen.
Om het risico op aanrijdingen te verkleinen zouden
er zo min mogelijk paaltjes op fietspaden moeten
worden geplaatst. In de winter, als het glad is,
worden paaltjes sowieso weggehaald. Er wordt nog
eens goed gekeken naar de veiligheid van bestaande
en nieuw aan te leggen fietstunnels . De
doorstroming van fietsers bij verkeerslichten moet
worden verbeterd. Fietsers moeten nu vaak te lang
wachten. De gemeente moet het principe “alle
fietsers tegelijk groen” breder gaan toepassen. Bij
treinstations dienen de stallingsmogelijkheden te
worden verbeterd. Dat geldt in het bijzonder voor
station Zaandam en Wormerveer. Fietsers moeten
vrij zijn om te parkeren waar zij willen, ongeacht of
ze op dat moment forens, winkelpersoneel of
consument zijn, ze zijn vooral fietser. D66 wil dan
ook de vier-uurs parkeermaatregel en de blauwe
vakken afschaffen. Daarnaast wordt aandacht
geschonken aan “weesfietsen.”
D66 is voor duurzaam vervoer en vervoer over water
is daarbij een speerpunt. D66 wil een vaste
vaarverbinding tussen Zaandam en Amsterdam.
Daarvoor bestaan diverse mogelijkheden: een extra
stopplaats bij het Hembrugterrein van de snelle
vaarverbinding over het Noordzeekanaal, die nu nog
rechtstreeks naar Velsen gaat en/of doortrekking van
de veerdienst Amsterdam CS – NDSM Werf naar het
Hembrugterrein of Zaandam Centrum (naast het
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Zaantheater). Verder kan een toeristische
bootverbinding op de Noordzaan door de gemeente
via een aanbestedingsprocedure worden
gefaciliteerd. Ondernemers moeten alle ruimte
krijgen.
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Duurzame energievoorziening en
energiebesparing
Duurzaam grondstoffenbeleid
Groen en natuur
Biodiversiteit en dierenwelzijn
(Stads)landbouw

De Zaanstreek is een gevarieerd gebied met stedelijk gebied, industrie,
water, cultureel erfgoed, agrarisch grondgebruik en hoogwaardige
natuur. Deze variëteit beschermt en koestert D66 door haar visie op
grondgebruik en bouw en duurzaamheid. Duurzaamheid is van
levensbelang om onze aarde te kunnen doorgeven aan volgende
generaties. Duurzaamheid lijkt een them0a dat ver weg ligt van de
gemeente, maar de praktische oplossingen beginnen net zo goed lokaal.
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Duurzaamheid dient op allerlei niveaus gestimuleerd te worden, en is
dan ook een leidraad in ons verkiezingsprogramma.
Duurzame energievoorziening
en energiebesparing
D66 wil dat Zaanstad zoveel mogelijk onafhankelijk
van fossiele brandstoffen wordt. In het verleden is
een doelstelling van klimaatneutraal in 2020
aangenomen, een prachtige doelstelling die in de
stad en bij bedrijven veel enthousiasme aanwakkeren
kan. Hij is echter zo groot en abstract dat het risico
bestaat dat we als gemeente vooral kijken naar die
stip op de horizon en alle mogelijke wegen ernaartoe
en we te weinig toekomen aan het daadwerkelijk
dingen doen. D66 wil vooral inzetten op resultaat. De
rol van de gemeente op het gebied van duurzame
energie is volgens D66 in de eerste plaats een
faciliterende en stimulerende rol. De gemeente zorgt
voor de juiste randvoorwaarden, brengt verschillende
belanghebbenden bij elkaar en stimuleert initiatieven
van burgers en bedrijven. Het geven van voorlichting
over het rendabel zijn van zonnepanelen, het
rekening houden in bestemmingsplannen met WKOsystemen en mogelijk aardwarmte, het plannen van
bedrijventerreinen op zo’n manier dat bedrijven
elkaars restproducten kunnen gebruiken, al dat soort
zaken zijn voorbeelden van wat D66 bedoelt met het
faciliteren van duurzaamheid. Net als wat betreft het
ondernemen in algemene zin, zal de gemeente in dit
kader van duurzaam ondernemen aanspreekbaar zijn
en belemmeringen wegnemen. Met name de
belemmeringen die er vanuit de gemeente zelf
kunnen zijn. Bovendien moet de gemeente kritisch
op zichzelf zijn en kan alleen in de meest kansrijke
initiatieven investeren. In de tweede plaats kan de
gemeente een subsidiërende rol hebben als er aan
duurzaamheidsprojecten een meerwaarde verbonden
is, ook voor onze lokale economie, werkgelegenheid,
of de verbetering van onze woningvoorraad.
Om de doelstelling te bereiken is het van belang in te
zetten op verschillende vormen van duurzame
energie. Daarbij moet niet alleen de nadruk liggen op
vormen van duurzame energie die nu rendabel zijn,
maar ook op innovatieve projecten die in de
toekomst tot grootschalige opwekking kunnen leiden.
D66 zet in op bijvoorbeeld zonne-energie,
waterpompen en WKO-systemen. De inzet op
duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu,
maar ook voor de economie. Door het faciliteren en
het stimuleren van projecten kan de lokale economie
een belangrijke impuls krijgen.

40

D66 ziet weinig ruimte voor nieuwe windmolens in
Zaanstad. Samen met de provincie wordt gekeken of
herstructurering en opschaling van oude (solitaire)
molens mogelijk is. Verder wordt onderzocht of
Zaanstad kan participeren in windparken op zee.
Zonne-energie biedt veel kansen, zowel op kleine als
op grote schaal. D66 wil dat de gemeente doorgaat
met de grootschalige inkoop van zonnepanelen door
particulieren. Steeds vaker bundelen bewoners en
ondernemers hun krachten om samen energie op te
wekken. Vanaf 1 januari 2013 krijgen burgers die in
coöperatief verband energie opwekken en in de
postcoderoos rondom het project wonen een
belastingvoordeel. De gemeente kan deze initiatieven
ondersteunen door de oprichting van deze
coöperaties eenvoudig te maken en ervoor te zorgen
dat bewoners er advies over krijgen. In dit kader
schaft de gemeente de zonatlas aan, zodat burgers
eenvoudig kunnen zien welke daken geschikt zijn
voor de opwekking van zonne-energie, die van
hunzelf of andere daken waar burgers in dergelijke
projecten kunnen participeren. De gemeente moet
zelf haar vastgoed ook ter beschikking stellen voor
zulk soort projecten. De gemeente investeert in het
plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen en
gebouwen van de gemeente zodat deze ook gebruikt
worden om particulieren, die geen geschikt dak
hebben of huren van de woningbouw, evengoed te
laten participeren in zonne-energie. Naast deze
particuliere projecten ziet D66 kansen voor
grootschalige opwekking van zonne-energie,
bijvoorbeeld op daken van bedrijven, loodsen, kades
en leegstaande bedrijfsterreinen. De gemeente kan
grootschalige opwekking faciliteren door
bijvoorbeeld regels van ruimtelijke ordening te
versoepelen.
De gemeente stimuleert Zaanse agrariërs gebruik te
maken van biomassa-installaties. Onderzocht wordt
verder of op braakliggende terreinen (tijdelijk)
biomassa-gewassen kunnen worden geteeld. Ook bij
herinrichting van bedrijventerreinen moet niet alleen
gedacht worden aan traditionele structurele
bestemmingen, maar eveneens aan tijdelijk gebruik
voor het opwekken van duurzame energie, het
kweken van biomassa, of stadslandbouw. Als
inwoners en ondernemers creatieve oplossingen
bedenken om reststromen of restwarmte van
industriële processen te hergebruiken, dan zal de
gemeente deze waar mogelijk faciliteren.
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D66 wil dat de gemeente grootschalig gaat inzetten
op isolatie van bestaande bouw; zowel eigen
gebouwen, particulier vastgoed, als sociale
woningbouw. Hier ligt nog een enorm
verbeterpotentieel dat veelal economisch
aantrekkelijk gerealiseerd kan worden, maar in de
praktijk toch blijft liggen. De gemeente zal hier een
mix moeten toepassen van voorlichting,
vereenvoudigde procedures en waar mogelijk
gerichte subsidies of aantrekkelijke financiering.
Nauwe en verdergaande samenwerking met
woningcorporaties is hiervoor noodzakelijk. Er wordt
aangesloten bij maatregelen die door het Rijk (in het
kader van het energieakkoord) en de provincie
worden genomen. Deze activiteiten leiden niet alleen
tot verduurzaming, maar zorgen ook direct voor
lokaal werk en voor verlaging van woonlasten. D66
wil kijken of dit ook voor minima bereikbaar kan
worden gemaakt.
D66 streeft naar 100% Led-verlichting in
gemeentelijke gebouwen en straatverlichting. Dat
betekent voor ons dat armaturen na hun levensduur
worden vervangen door led-armaturen. De gemeente
moet het gebruik van duurzame energie in het
verkeer blijven bevorderen. Dit kan met een mix van
(duurzaam opgewekte) elektriciteit en waterstof. De
gemeente sluit aan bij regionale en landelijke
initiatieven in deze richting.
De gemeente stimuleert, waar nodig, om grote
stappen te zetten in duurzamer en
milieuvriendelijker fabriceren en stimuleert nieuwe,
creatieve maakindustrie op nieuw te ontwikkelen
locaties. De verantwoordelijkheid voor een
verduurzaming van onze maakindustrie – een
belangrijke werkgever in het Zaanse – ligt wat D66
betreft niet alleen bij de bedrijven zelf. Wij willen
zowel de werkgelegenheid behouden als onze
milieuvervuiling naar beneden brengen. Immers
Zaanstad moet ook prettig zijn om te wonen. De
gemeente ontwikkelt de komende jaren een voor
bedrijven aantrekkelijke regeling.

Duurzaam grondstoffenbeleid
Veel zaken die nu weggegooid worden kunnen
worden hergebruikt. Recycling van afval is de meest
hoogwaardige vorm van hergebruik, nog beter dan
het verbranding van afval tot (duurzame) energie.
Afvalscheiding en recycling zijn het hart van een
circulaire, dus duurzame economie.
D66 vindt dat de gemeente moet streven naar zoveel
mogelijk hergebruik van afval. Hiermee wordt onze
samenleving duurzamer, maar kunnen ook
afvalstoffenheffingen omlaag. De gemeente haalt
hiertoe afval gescheiden op maar loopt ook in haar
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eigen activiteiten voorop in hergebruik. De gemeente
maakt recycling zo eenvoudig mogelijk voor de
burger. Op centrale plekken in wijken – bijvoorbeeld
bij supermarkten en benzinestations – worden
zogenoemde recyclingmuren ingericht waar burgers
allerlei afval (flessen, plastic, batterijen, frituurvet,
make-upresten, textiel, elektronica, inktcartridges
etc.) kunnen inleveren.
D66 ziet kansen voor een grootschalige recyclingketen (grondstoffen-rotonde) in het
Noordzeekanaalgebied. De gemeente Zaanstad moet
meedoen aan deze ontwikkeling en proberen subsidie
te verkrijgen voor pilotprojecten. Enige jaren geleden
is er een actie geweest waarbij burgers hun GFT bak
konden inruilen voor een composteerbak voor eigen
gebruik. Het is tijd voor een evaluatie en bekeken
moet worden of we dit project een nieuw leven
kunnen inblazen. Op korte termijn kan het
wegbrengen van afval worden beloond, bijvoorbeeld
met een zak compost bij het inleveren van afval bij de
milieustraat.

Groen en natuur
Groen en natuur in de gemeente hebben een
belangrijke toegevoegde waarde. Zij dragen bij aan
gezondheid, leefbaarheid en ook aan economische
activiteit. Daarbij ziet D66 niet alleen de toegevoegde
waarde van officiële natuurgebieden en parken, maar
ook van bomen in de buurt, tuinen en groen op
braakliggende terreinen. Met buurtbewoners zet de
gemeente zich, wat D66 betreft, in voor veel en
toegankelijk groen in de buurt. Bermen, oevers,
plantsoenen en ander groen wordt op
milieuvriendelijke wijze beheerd.
D66 wil geen nieuwe bebouwing in groene gebieden,
de groene gemeenterand dient te worden behouden.
Verder onderstreept D66 het belang van parken en
recreatiegebieden zoals de Jagersplas. De
voorzieningen in de parken moeten optimaal zijn
voor divers gebruik. Meer openbare voorzieningen
zoals drinkfonteinen, toiletten en
(werk)picknicktafels maken de parken meer
toegankelijk voor allerlei vormen van gebruik.
Natuurgebieden zoals de Kalverpolder, het Guisveld
en de polder van Westzaan, moeten bereikbaar
worden gemaakt voor (lichte) recreatie, zoals fietsen,
wandelen en joggen.
D66 streeft naar het realiseren van een robuuste
Ecologische Hoofdstructuur. Versnippering en
blokkades door lokale initiatieven moeten
voorkomen worden. De grenzen van deze EHS zijn
bekend. Ook wanneer de betreffende gronden nog
niet in natuur zijn omgezet, zal D66 geen
aanwending of ontwikkeling toestaan.
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Biodiversiteit en dierenwelzijn
Biodiversiteit (verscheidenheid aan levensvormen) is
van groot belang voor het welzijn en het welbevinden
van de burgers, maar speelt ook een belangrijke rol
in het verhogen van de aantrekkelijkheid van het
vestigingsklimaat en is daarmee belangrijk voor de
economie van Zaanstad. De gemeente is de spil in
een succesvol biodiversiteitsbeleid, want zij is direct
betrokken bij vrijwel alle aspecten rond de inrichting
en het beheer van de openbare ruimte. Er is behoefte
aan biodiversiteit voor de lange termijn, dit beleid
dient te worden ontwikkeld in samenwerking met
burgers, agrariërs en belangenorganisaties. Het
maaibeleid en de onkruidbestrijding zijn en blijven
insectvriendelijk, en in het bijzonder gericht op de
bescherming van bijen. Het gebruik van systemische
insecticiden moet uitgebannen worden.
Overheidsgebouwen kunnen worden voorzien van
bijenkasten en in de plantsoenen kunnen
insectenhotels worden geplaatst.
Een beschaafde samenleving hoort daarnaast
behoorlijk om te gaan met dieren. D66 zorgt ervoor
dat de dierenopvang en de dierenambulance van
voldoende middelen worden voorzien.
Belemmeringen voor boeren die de omschakeling
naar een diervriendelijker bedrijf willen maken,
worden snel weggenomen. Er wordt een
voorkeursbeleid gehouden voor circussen die geen
wilde dieren gebruiken in hun shows. Bij de
bestrijding van ongewenste dieren wordt de meest
diervriendelijk oplossing gekozen. Het doden van
dieren kan alleen als ultimum remedium worden
ingezet. Er wordt geen onkruidbestrijding gebruikt
die slecht is voor bijen. Bij het maaien van gras en
het kappen van bomen wordt rekening gehouden met
het broedseizoen van vogels.

(Stads)landbouw
D66 wil dat de gemeente projecten voor
kleinschalige, duurzame landbouw in het stedelijk
gebied stimuleert en faciliteert. De gemeente kan
bijvoorbeeld braakliggende terreinen en leegstaande
kantoorpanden (tijdelijk) een andere functie geven
waardoor stadslandbouw mogelijk is. Ook parken
lenen zich voor stadslandbouw. Naast een heemtuin
zou ruimte moeten worden geboden om bijvoorbeeld
een proeftuin te ontwikkelen. Bijkomend voordeel is
dat de “stadsboeren” het onderhoud en groenbeheer
voor dat gebied doen. Daarnaast verdienen agrariërs
in de Zaanstreek en streekproducten meer aandacht
in het kader van citymarketing.
Agrarische bedrijven in Zaanstad vervullen een
belangrijke rol bij het beheer van de natuur. D66
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streeft ernaar agrarische bedrijven te verduurzamen
en stimuleert de overgang van reguliere landbouw
naar biologische landbouw. Voor megastallen is in de
Zaanstreek geen plaats.
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