
Vragen voor Dennis Straat van leden VNZP en ICT Zaanstreek 18 september 2014 
 
Dinsdagavond 18 september heeft Maamke Schouten een presentatie gegeven over de visie op de 
stad uit Zaans Evenwicht en de vitale opgave daarbij. Extra nadruk is gelegd op de economische 
agenda. Voorafgaand aan de avond konden leden van beide netwerken vragen opsturen. Tijdens de 
avond konden zij ook vragen stellen aan Wethouder Straat.  
Hieronder volgen de vragen en een samenvatting van de antwoorden. 
 
Vooraf gestuurde vragen 
 
1. Een snelle en stabiele internet verbinding is voor elke onderneming van groot belang. Wat kan de 
gemeente betekenen voor de gebieden waar veel bedrijven zijn gevestigd maar waar geen stabiel en 
snel internetverbinding te verkrijgen is?  
 
Gemeente ziet het belang van snelle en stabiele internetverbindingen. Het realiseren van deze 
verbindingen is een verantwoordelijkheid van de markt. De gemeente wil zeker marktpartijen verleiden 
hierin te investeren, maar heeft zelf geen investerende rol.  Wel pakt de gemeente haar 
ondersteunende rol, door bijvoorbeeld de subsidieaanvraag bij de provincie voor het 
Noordzeekanaalgebied. Als het gaat om WiFi in het centrum kunnen de verenigde ondernemers een 
rol pakken. 
 
2. Is door het streven/ de noodzaak van de vitale stad, waarin ondernemers en bewoners wordt 
gevraagd een actieve rol te spelen, het gevolg dat actief wordt ingezet op minder regels vanuit de 
overheid? 
 
Jazeker, uit eigen ervaringen en uit ervaringen elders blijkt dat de huidige regelgeving het nemen van 
initiatief soms belemmert. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van die regelgeving. De 
gemeente zet in op het verminderen van regeldruk, zeker waar die druk het nemen van initiatief 
belemmert. Heeft u zelf ervaring dat bepaalde regels het nemen van initiatief belemmert, dan horen 
we dat graag. 
 
3. De huren voor bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers is erg hoog. Heeft de gemeente 
leegstaande panden die geschikt zijn voor creatieve ondernemers? Wellicht met tijdelijke 
huurcontracten en zonder tussenkomst van een dure makelaar. 
Is er ook een mogelijkheid om dure leegstaande kantoorpanden te verhuren aan zzp’ers? 
 
Wij zijn aan de wet gehouden, en moeten marktconforme huren vragen. Binnen de mogelijkheden die 
er zijn, zijn er al broedplaatsen voor creatieve ontwikkelingen. Die zijn nog niet vol. De gemeente heeft 
daarbij een subsidierol. 
 
4. Is er over nagedacht dat door de verbreding van de sluis kleine schepen die op Zaandam varen 
minder werk zullen krijgen ter gunste van grote nieuwbouwschepen. 
 
Bij het besluit om te investeren in de verbreding van de sluis zijn verschillende belangen afgewogen. 
De voordelen van de verbreding van de sluis biedt kansen voor de economische ontwikkeling van 
Zaanstad. 
 
5. Is er al meer bekend over de komst van Ikea en de gevolgen voor de infrastructuur? Wordt de Den 
Uylbrug dan ook verbreed? 
 
De gevolgen voor de infrastructuur zijn goed in beeld. Een deel van de maatregelen is recent al 
genomen.  
 



 
6. Klopt het dat de gemeente Zaanstad liever niet rechtstreeks zaken doet met zzp’ers en 
aanbestedingen uitschrijft waar alleen grote bureaus aan mee kunnen doen. Als dit het geval is, dan 
zou dit niet in lijn zijn met landelijke afspraken dat zzp’ers ook mee kunnen doen.  
 
We zoeken naar oplossingen, de gemeente wil absoluut ZZP-ers niet uitsluiten bij aanbesteding. In de 
praktijk bieden bijvoorbeeld payrolbedrijven al oplossingen (de gemeente  huurt nu ook kleine partijen 
en ZZP-ers in). Maar soms zijn er ook andere belangen om rekening mee te houden, zoals continuïteit  
van de opdrachtgever. We staan open voor suggesties. 
 
7. Hoe ziet Dennis Straat een vitale stad? Waar bestaat deze uit? 
Hoe ondersteunt gemeente Zaanstad kleine ondernemers? 
Hoe wil de gemeente financieel tegemoet komen aan een vitale stad met een rol voor burgers? Je 
kunt niet alles bij de burgers en kleine ondernemers neerleggen in een maatschappij waar 
commercie/geld een rol speelt.  
 
Een vitale stad is een stad waar het voorzieningenniveau op peil blijft, of zelfs beter wordt. Een vitale 
stad is ook een stad waarin samenleving, markt en overheid elkaar versterken en gezamenlijk – ieder 
in zijn eigen rol – het voorzieningenniveau in stand houdt en verbetert. De gemeente signaleert dat de 
maatschappij niet alleen om commercie en geld draait, we zien al ongelooflijk veel krachtige 
initiatieven van zowel ondernemers als burgers vanuit betrokkenheid met de buurt of stad.  
Wij zien MKB als de belangrijkste banen- en innovatiemotor van Zaanstad. Boeiend om vanavond het 
gesprek met elkaar aan te gaan, hoe we die ‘motor’ in ons beider belang zo goed mogelijk kunnen 
laten lopen. Bijvoorbeeld over de vraag of er regels van de gemeente belemmerend werken of op 
welke manier een ondernemersloket kan helpen.  
 
8. Hoe denkt de  gemeente zich beter zichtbaar te maken voor en wat zou zij kunnen betekenen voor 
ZZP’ers? Grotere bedrijven krijgen aandacht d.m.v. bedrijfsbezoeken. Wat zijn de actiepunten voor 
ZZP’ers waarvan we er circa 5000 hebben in de Zaanstreek en die een belangrijk deel aan onze 
economie leveren? 
 
Zaanstad zet zich in om een echte MKB stad te worden. We werken er aan om onze dienstverlening 
en bereikbaarheid te verbeteren. Er is een ondernemersloket, ook voor ZZP-ers. Onze 
accountmanagers/ netwerkontwikkelaars richten zich inderdaad primair op grotere bedrijven, maar 
kunnen op aanvraag ook wat voor kleinere bedrijven of ZZP-ers betekenen. Het klopt dat gemeente 
Zaanstad zich richt op het grotere geheel, maar we weten ook dat als we economische sectoren als 
bouw, transport, toerisme, food en techniek weten te versterken, ook de ZZP-ers daarvan mee 
profiteren. En verder gaan we graag in op uitnodigingen als deze. Samen maken we de stad en haar 
economie tot wat ze is. Volgend jaar gaan we met MKB-ers in gesprek over een plan van aanpak om 
MKB-stad te zijn, te worden en te blijven. 
 
9. SROI (social return on investment) is niet geschikt voor zzp’ers en bovendien vaak gericht op re-
integratie. SROI zou volgens de inzender van de vraag ook gericht moeten zijn op maatschappelijke 
ondernemers, dus bijvoorbeeld het sponsoren van een sportclub of een stichting voor 
ontwikkelingswerk. Hoe denkt de wethouder hierover? 
 
Op dit moment voorziet het beleid daar niet in, maar deze invulling spreekt ons aan en is een 
onderwerp om te onderzoeken. Op dit moment is de primaire doelstelling van SROI het verkleinen van 
het aantal werklozen. Wij realiseren ons dat het voor ZZP’ers moeilijk is om in het kader van social 
return kandidaten in dienst te nemen. ZZP’ers kunnen echter wel op een andere manier bijdragen aan 
het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van deze mensen. Het gemeentelijk social return 
beleid laat veel ruimte voor dit soort creatieve social return invullingen. Te denken valt aan het geven 



van sollicitatie- en CV-trainingen, maar ook aan het geven van gastcolleges en het bieden van stages 
en leerwerkplekken.  

10. Bij deze zou ik willen vragen op welke manier kleine specialisten op het gebied van non-formele 
educatie en taalverwerving in Zaanstad kunnen bijdragen. Het gaat enerzijds om individuele 
taalcoaching en groepstaallessen en anderzijds om brede schoolactiviteiten vreemde taal of 
begrijpend lezen. Nu lijkt het wel alleen voorbehouden aan te grote organisaties met activiteiten die te 
grootschalig zijn opgezet of niet afgestemd op de behoefte van de inwoners.  

In het kader van de nieuwe participatiewet hebben gemeenten vanuit de landelijke overheid de rol om 
een regionaal programmaplan op te leveren waarin zij een beschikking opnemen van vrijgevallen 
middelen. Als het gaat om het onderdeel taal gaat dat om het afbouwen van Regio College naar meer 
soorten organisaties. Dit kunnen eigen buurtinitiatieven zijn, maar ook vakkundige ZZP’ers met een 
flinke dosis ervaring en succesvolle maatprogramma’s. Dit helpt anderstaligen vooruit om 
daadwerkelijk te participeren. Ik kan hem persoonlijk toelichten waarom dat voor anderstaligen 
belangrijk is en wat effect sorteert.  

Wanneer komt voor wie het regionale programmaplan openbaar? De landelijke overheid had het 
tijdens een landelijke taaldag over eind september/begin oktober dat elke gemeente dit gereed zou 
hebben. Op welke manier is communicatie hierover mogelijk met betrokken partijen?  
 
In 2015 gaan we naast de formele ROC activiteiten voor ca € 250.000 aan grotendeels non-formele 
trajecten op het gebied van taaleducatie aanbesteden. Dat is wel op regionaal niveau dus met alle 
gemeenten van de regio Zaanstreek Waterland. 
Op dit moment doen we een marktonderzoek naar welke partijen hiervoor benaderd zouden kunnen 
worden (los van dat we advertenties zetten in de regionale kranten). We hopen ook op initiatieven 
zoals hier genoemd. Neemt u hierover vooral contact op met de gemeente. 

Vragen uit de zaal tijdens de avond 

1. Ik krijg moeilijk contact met gemeente. 

Dat is heel vervelend signaal. Deze kritiek nemen wij ter harte. Wij zijn verbetering aan het 
organiseren. U kunt ons voor alle vragen bereiken via www.Zaanstad.nl en het nummer 14075. 
Vragen die niet rechtstreeks via website en callcenter beantwoord kunnen worden, verbinden we 
door naar de betrokken specialist. De specialisten zijn lang niet altijd direct bereikbaar. Zij nemen 
dan zo snel mogelijk contact met u op. Wij nemen maatregelen zodat we deze afspraak beter 
nakomen. 

Daarnaast bieden wij binnenkort ook de mogelijkheid om via het ondernemersloket rechtstreeks 
contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling Netwerken en markten. Dit nummer 
vindt u binnenkort via de website door op ‘ondernemersloket’  te zoeken of tot die tijd door te 
bellen met 075-6552216. 

2. Ondernemers met ideeën zijn er veel: zorg dat ze gehoord worden en dat zij ook het gevoel 
hebben dat zij gehoord worden. 

Wij zijn heel blij met deze betrokkenheid van de ondernemers. Juist om het partnerschap tussen 
ondernemers en gemeente beter vorm en inhoud te geven, is de organisatie aangepast. De 
gemeente Zaanstad kent nu een afdeling netwerken voor het stedelijk domein en een afdeling 
netwerken voor het maatschappelijk domein. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14075 of 
onze website.  Daarnaast kunt u de beide afdelingen netwerken binnenkort ook bereiken via het 
ondernemersloket via de website (en tot die tijd via het secretariaat 075-6552216). 

3. Ik identificeer me niet met ‘de stad’, want ik zit in Assendelft. Ik heb indruk dat jullie het met ‘de 
stad’ steeds over Zaandam hebben, Krommenie en Assendelft doen ook heel veel! 



Met ‘de stad’ bedoelen we de hele stad, dus ook Krommenie en Assendelft. Alle kernen samen 
vormen de stad aan de Zaan: Zaanstad. Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen en 
ondernemers zich geen onderdeel van Zaanstad voelen. In het coalitie akkoord is daarom ook 
expliciet het Noorden van Zaanstad benoemd bij het inspirerende plan voor de stad wat er gaat 
komen. 

4. Kunnen we hogescholen en universiteiten niet verleiden hier filialen te openen? 

De universiteiten en hogescholen zijn erg actief in Zaanstad. Zij doen onderzoek, leveren 
stagiaires. De gemeente probeert Zaanse bedrijven te koppelen aan studenten, enz. Het zou mooi 
zijn als het lukt om hier filialen te krijgen. We doen ons best, maar we zijn ook realistisch: dit is niet 
heel kansrijk. Studenten wonen over het algemeen het liefst in een grote stad met veel reuring: ze 
wonen liever in Amsterdam dan Zaanstad (of anders liefst thuis). Bovendien is het 
verzorgingsgebied van beide Amsterdamse universiteiten zo groot dat je ook kunt zeggen: de 
Universiteit van Zaanstad staat in Amsterdam.  

Om voldoende diversiteit in de bevolkingssamenstelling te houden moet Zaanstad ervoor zorgen 
dat studenten ná hun afstuderen -bijvoorbeeld zodra zij een gezin gaan vormen-  (weer) in 
Zaanstad gaan wonen. Dit blijkt wel heel kansrijk en daar zet de gemeente dan ook actief op in.  

5. Wat doen wij om voor studenten om hier te komen/blijven wonen? 

De gemeente zet in op het vergroten van het aanbod van jongerenhuisvesting. Kortgeleden 
hebben we bijv. een gebouw (het oude Stadskantoor) vlak bij het station Zaandam verkocht aan 
een supermarkt met daarbij de opdracht erboven studenten/jongerenhuisvesting te realiseren.  

6. Wat kan de gemeente beïnvloeden om het niveau van de MBO-opleiding marketing en 
communicatie in Zaanstad te verbeteren.  

Hier is een rol weggelegd voor ondernemend Zaanstad om dit met het onderwijs op te nemen. De 
gemeente wil graag de aansluiting van het onderwijs op de lokale arbeidsmarkt verbeteren en zal 
ook initiatief nemen om ondernemers en onderwijs met elkaar in verbinding te brengen. 

7. Verschillende initiatieven als ‘De Zaanse markthal’, andere bestemmingen voor de Rozenhof en 
het burgerinitiatief rond de Zuiddijk komen aan bod met de vraag ‘Wat kan de gemeente voor ons 
doen?’ Wat kunnen we van de gemeente verwachten bij dit soort initiatieven? 

De initiatieven zijn bij ons bekend. De gemeente kan partijen met ideeën bij elkaar brengen, en 
waar nodig (veelal bij de start) ondersteunen om het initiatief op gang te krijgen. Daarnaast kan de 
gemeente zelf regels die belemmerend werken mogelijk veranderen en waar nodig maximale 
ruimte zoeken in bestemmingsplannen om andere functies toe te staan. Wij nodigen u uit om over 
initiatieven die u niet zelf van de grond krijgt, bijvoorbeeld omdat u niet duidelijk is wie u daarvoor 
bij elkaar moet brengen, met ons in gesprek te gaan.  

8. Ik wil meer gastvrijheid voor bezoekers van Zaanstad. Straks komen er vestigingen van Primark in 
Amsterdam, wat zijn dan nog trekkers voor Zaanstad? Ik denk bijvoorbeeld aan gratis WiFi, 
mogelijkheid om kort te parkeren en een VVV. Of het ontwikkelen van een app voor bezoekers en 
inwoners waarin middenstanders/ondernemers kunnen laten zien wat ze te bieden hebben? 

Dit zijn hele goeie initiatieven, waarbij vooral een rol ligt bij bijvoorbeeld een 
ondernemersvereniging. 

9. Welke initiatieven van de gemeente zijn er om werkzoekenden en ondernemers met elkaar in 
contact te brengen (niet alleen bijstand/WSW/nug groep, maar ook WW)?  



Tot nu toe bieden de gemeente Zaanstad en UWV initiatieven. In het eerste kwartaal van 2015 
gaat het WerkgeversServicePunt Zaanstreek Waterland van start en vindt matching van vacatures 
en kandidaten op regionale schaal plaats. 	  	   

10. Kan de gemeente de instrumenten die jullie hebben om mensen aan het werk te krijgen niet meer 
in de etalage zetten? Gaat het Werkgeversservicepunt op 1 januari 2015 van start? 

De instrumenten zijn tijdelijk uit de etalage gehaald omdat er gewerkt wordt aan één regionaal 
uniform instrumentarium voor alle werkgevers in de regio Zaanstreek Waterland. De verwachting 
is dat dit in februari/maart 2015 gereed is. Dan gaan we ook breed communiceren.  

In de praktijk werken de gemeentes, UWV en Baanstede al intensief samen. De officiële lancering 
van het WerkgeversServicePunt Zaanstreek Waterland verwachten we in het tweede kwartaal van 
2015.  

 
	  


