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1 Inleiding
De gemeenteraadsverkiezingen en daaropvolgend de komst van een nieuwe raad en een nieuw
college geven aanleiding om de (externe) netwerkstrategie, gericht op de samenwerking met andere
publieke partijen, te actualiseren. De positie van Zaanstad in de (Metropool)regio en landelijk is zich
sterker aan het ontwikkelen. We hebben als Zaanstad meer dan ooit iets te bieden. Een nieuwe
bestuursperiode geeft een nieuwe dynamiek in de stad en ook in de samenwerking in regionale en
landelijke netwerken. In het voorliggende stuk beschrijven we de netwerken die van belang zijn voor
de zes Zaanse opgaven.
Het gaat om externe netwerken, buiten onze gemeente. Netwerken die relevant zijn met betrekking tot
de kansen voor beïnvloeding van beleids- en besluitvorming. We beperken ons in dit stuk tot de
belangrijkste samenwerkingsverbanden, bestuurlijke en publieke netwerken en gemeenschappelijke
regelingen.
Allereerst brengen we een aantal netwerken en organisaties in beeld die over een veelheid van
opgaven gaan. Dit doen we voor diverse schaalniveaus: regionaal (MRA en Zaanstreek-Waterland),
landelijk (G40 en VNG) en Europa. We geven bij deze uiteenzetting steeds antwoord op de vragen
‘wie?’, ‘wat?’ en ‘waarom?’. Het gaat om de Europese, landelijke en regionale netwerken waar
Zaanstad écht niet mag ontbreken om uiteindelijk de stad en haar inwoners vooruit te helpen. Eerst
komen de verschillende schaalniveaus en netwerken aan bod, gevolgd door een schets van de zes
Zaanse opgaven, verstedelijking, economie, duurzaamheid, kansengelijkheid, gezondheid en
veiligheid in relatie tot de externe netwerkstrategie. We beschrijven de netwerken die relevant zijn
voor deze opgaven en benoemen een aantal ‘resultaten’ van deze netwerken als voorbeeld
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2 Regionale netwerken
2.1 Zaanstreek-Waterland
Wie?
De regio bestaat uit acht, en vanaf 1 januari 2022 uit zeven, gemeenten: Beemster (vanaf 1 januari
2022 fusie met Purmerend), Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland,
Wormerland en Zaanstad. Zaanstreek-Waterland (ZaWa) is één van de deelregio’s van de MRA.
Waarom?
Zaanstreek-Waterland werkt al lang samen in het sociaal en veiligheidsdomein, en is de laatste jaren
uitgebreid met een ruimtelijk-economische agenda in de hoedanigheid van ‘deelregio’ binnen de MRA.
Zaanstreek-Waterland heeft als noordflank van de MRA veel potentie en ambitie. Door samen op te
trekken en te focussen op een aantal speerpunten, willen we ons als regio onderscheiden.
Zaanstreek-Waterland is de groep gemeenten met wie we veel samen optrekken en waar we als
grootste gemeente ook een zekere verantwoordelijkheid voor voelen.
Wat?
De regio ZaWa werkt samen op ruimtelijk-economisch gebied op basis van een gezamenlijke visie en
samenwerkingsagenda (oktober 2017). Daarnaast is er recent een propositie ZaWa (oktober 2021)
opgesteld die de aandacht vestigt op het aanbod en de behoefte van de regio binnen de MRA en
richting andere relevante stakeholders. Naast de samenwerking in het ruimtelijk-economisch domein,
werken we samen in het sociaal domein, via de portefeuillehoudersoverleggen Jeugd, WMO en
Participatie. Als het gaat om Jeugdhulp verdient de samenwerking in Zaanstreek-Waterland samen
met de regio Amsterdam-Amstelland een vermelding. Deze samenwerking is essentieel voor het
realiseren van Jeugdhulp-vraagstukken.
Op dit schaalniveau vinden we ook de gemeenschappelijke regelingen GGD en de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland (VrZW). Waar de Veiligheidsregio en de GGD normaal al belast zijn met crisistaken, hebben zij ook tijdens de Coronacrisis een belangrijke rol gehad om regionaal af te stemmen
t.a.v. de impact van corona, gezamenlijke besluiten en de uitvoering van maatregelen.
De burgemeester van Zaanstad is voorzitter van de VrZW, en als voorzitter van de VrZW neemt de
burgemeester deel aan het Veiligheidsberaad met de betrokken ministers en andere voorzitters van
veiligheidsregio’s. Zaanstad maakt tevens deel uit van de Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland en
andere voor dit thema relevante samenwerkingsverbanden in deze deelregio.
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2.2 Metropoolregio Amsterdam
Wie?
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een informeel samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de
provincies Flevoland en Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam.
Waarom?
Zaanstad heeft de MRA nodig om de eigen ambities en opgaven te realiseren. Dit komt onder meer
door een toenemende complexiteit en vooral ook onderlinge afhankelijkheid op het gebied van wonen,
economie, bereikbaarheid, landschap, recreatie, klimaatadaptatie, de energietransitie en de invloed
hiervan op sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals segregatie en gezondheid.
De MRA fungeert daarbij als platform voor prioritering en het maken van werkafspraken, gezamenlijke
visievorming, beleidsontwikkeling, concrete ondersteuningsmogelijkheden en lobby richting partners.
Voor Zaanstad is de MRA het belangrijkste bestuurlijke netwerk en inhoudelijk het relevante
schaalniveau voor de grotere ruimtelijk-economische opgaven. Bereikbaarheidsvraagstukken, de
grotere regionale woningbouwopgave en de energietransitie, dat zijn opgaven die we op MRA-schaal
afstemmen. De MRA is van oorsprong een ruimtelijk-economisch netwerk.
De laatste jaren wordt echter de relatie met sociaal-maatschappelijke vraagstukken steeds sterker
geagendeerd. Denk aan kansengelijkheid en segregatie, de woonwerkbalans en gezondheid.
Zaanstad pleit voor aandacht voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de MRA, opdat we
koppelkansen creëren. Zoals de betekenis van OV-investeringen en investeringen in de woningbouw
voor kansengelijkheid, maar ook als het verstedelijking i.r.t. tot de huisvesting van kwetsbare groepen.
We zien dat we in de MRA steeds meer op onderwerpen samen op trekken, zo ook op het gebied van
onderwijs, zoals vroegtijdig schoolverlaten.
De MRA als netwerk is in ontwikkeling. De MRA heeft belangrijke stappen gezet in de afgelopen
periode maar er liggen ook nog uitdagingen die een grote mate van slagkracht veronderstellen. Zoals
blijkt uit de Trendstudie van Platform31, ontleent Zaanstad een sterke positie door haar ligging in het
hart van de MRA. De versterking van de MRA-samenwerking wordt ondersteund door Zaanstad.
Hierbij zijn de uitvoeringskracht en slagkracht van de MRA van belang.
Wat?
De MRA-partijen werken samen aan gedeelde opgaven, die over de grenzen van de gemeenten
heengaan. Bestuurders stemmen daarin met elkaar af om tot afspraken te komen over de
gezamenlijke aanpak. Alle bevoegdheden blijven volledig bij de raden en Staten van de deelnemers.
In het MRA Convenant (2017) is vastgelegd hoe we samenwerken. In 2021 werken we aan MRA
Samenwerkingsafspraken (conceptversie 12 juli 2021) die dit convenant vervangen. Het ‘wat’ van de
samenwerking wordt elke vier jaar vastgelegd in de MRA Agenda. De Ruimtelijk-economische ActieAgenda 2016-2020 is inmiddels opgevolgd door de MRA Agenda 2.0 (2020-2024).
Economie
Regiegroep MRA
(wordt: Algemene
Vergadering)

Platforms

Ruimte

Mobiliteit
Agendacommissie
(wordt Bestuur)
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3 Landelijke netwerken en organisaties
Het Rijk, ‘Den Haag’, blijft enorm belangrijk als het gaat om de wettelijke en financiële kaders
waarbinnen Zaanstad moet werken. Wanneer het nieuwe kabinet er komt, zal er een nieuwe
Rijksagenda zijn waar Zaanstad zich toe moet verhouden en die van groot invloed is op de
mogelijkheden en beperkingen van de stad.
Zaanstad heeft eigen landelijke contacten en lijnen, maar doet ook veel in MRA-verband, met de
gemeente Amsterdam en via de G40 en de VNG. Met name de G40 is hierbij landelijk een steeds
belangrijker partner geworden, iets waar Zaanstad de afgelopen twee perioden actief aan heeft
bijgedragen. De G40 heeft rechtstreeks goede ingangen bij het kabinet maar ook een invloedrijke rol
in de VNG.

3.1 G40
Wie?
Het G40-Stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land.
Waarom?
Het belangrijkste doel van de G40 is het behartigen van gezamenlijke belangen op diverse
beleidsterreinen richting het kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. Een ander doel van de
G40 is kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen de steden en met partners, zoals de VNG, de G4
(de vier grootste steden), de M50 (middelgrote gemeenten) en de P10 (plattelandsgemeenten).
Voor een aantal dossiers op de thema’s Kansengelijkheid of Duurzaamheid (kostendelersnorm,
onderwijsachterstandenbeleid) zijn landelijke wet- en regelgeving en landelijke financieringsstromen
sterk bepalend. Beïnvloeding hiervan via G40 is taai, maar ook kansrijk, mede als daarbij gebruik
wordt gemaakt van de kracht van de MRA en samengewerkt met G4-netwerk.
Wat?
De G40 werkt samen op basis van drie pijlers: de Sociale pijler, de pijler Economie en Werk en de
Fysieke pijler. Iedere pijler heeft een werkprogramma. Onder en naast deze pijlers bestaan er diverse
themagroepen, zoals Zorg, Jeugd en Onderwijs óf Duurzaamheid waar Zaanstad via de collegeleden
actief aan bijdragen. Daarnaast is Zaanstad, door de burgemeester, trekker van de themagroep
Democratische Vernieuwing die bij het Rijk en andere partners de interbestuurlijke verhoudingen
agendeert en in het bijzonder de rol die steden vervullen als het gaat om regionale samenwerking.
Armoede en
schuldhulpverlening

Wonen, welzijn, zorg

Vergunninghouders en asiel

Zorg, jeugd en onderwijs

Duurzaamheid

Stedelijke vernieuwing
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Smart Cities

Vitale Binnensteden

Veiligheid

Financiën

Europa

Democratische vernieuwing

Pijler Sociaal

Algemeen Bestuur

Pijler Fysiek

Dagelijks Bestuur
Pijler Economie en Werk

Overige Themagroepen
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3.2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wie?
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Waarom?
De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid door voor gemeenten relevante vraagstukken en
ontwikkelingen te agenderen en door lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke
opgaven.

Wat?
Het bestuur van de VNG behartigt als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten de
belangen van gemeenten bij het Rijk en parlement. De VNG kent een bestuur en negen vaste
beleidscommissies die het bestuur adviseren over belangenbehartiging en de beleidsstandpunten van
het bestuur voorbereiden. Zij kunnen het bestuur van de VNG vertegenwoordigen op een bepaald
beleidsterrein in bestuurlijke overleggen in Den Haag of Brussel. Zaanstad is in verschillende
commissies van de VNG vertegenwoordigd. Via deze commissies kan Zaanstad dé
vertegenwoordiger zijn namens de VNG, denk daarbij aan het Bestuurlijk Platform Erfgoed óf
Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid.
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Zorg, Jeugd en
Onderwijs
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Schuldhulpverlening en Integratie

Financiën
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Bestuur

voor Arbeidszaken

Archieven
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Rechtspositie
Politieke
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4 Europa
Wie?
In Europa zijn diverse relevante netwerken actief. Naast de formele instellingen van de Europese Unie
(m.n. Europese Commissie, Europees Parlement en Raad) is er een grote hoeveelheid aan
thematische en stakeholder netwerken (denk aan Eurocities e.d.).
Waarom?
De EU wordt als vierder bestuurslaag steeds belangrijker. Ondanks dat Nederland via de
Rijksoverheid vertegenwoordigd is bij de EU instituties, is beleid uit Brussel steeds vaker van direct
belang voor Nederlandse steden. Daarom is het ook voor Zaanstad belangrijk in contact te zijn met
Europa. Vanwege de veelheid aan onderwerpen en spelers is focus en strategisch samen optrekken
met anderen belangrijk.
Wat?
Zaanstad kiest erover om in Europa primair actief te zijn via het MRA-verband. Daarbinnen is de
volgende thematische focus aangebracht: circulair, energietransitie en duurzame mobiliteit.
De activiteiten kunnen in een aantal categorieën worden ingedeeld:
 Kennisuitwisseling, deelname aan netwerken en gezamenlijke acties;
 Verwerven van subsidies en ondersteuning van projecten;
 Positionering en profilering;
 Belangenbehartiging en agendering.
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5 De zes Zaanse opgaven
We werken in Zaanstad aan zes Zaanse opgaven die voor Zaanstad belangrijk zijn in de toekomst:
verstedelijking, economie, duurzaamheid, kansengelijkheid, gezondheid en veiligheid. In dit hoofdstuk
brengen we de relevante externe netwerken per Zaanse opgave in beeld.

5.1 Verstedelijking
5.1.1 Regionaal
Zaanstreek-Waterland
De PHO’s in Zaanstreek-Waterland die relevant zijn voor deze opgave zijn Ruimte en Landschap,
Mobiliteit en Bouwen en Wonen. De voorzitter van het PHO Bouwen en Wonen is op dit moment de
portefeuillehouder van Zaanstad. In dit PHO gaat het behalve over de bouwopgave ook over
woningmarktbeleid, woonruimteverdeling, wonen en zorg e.d. Het Woonakkoord met de provincie is
hier tot stand gekomen. Het PHO Ruimte en Landschap wordt momenteel voorgezeten door de
portefeuillehouder van Purmerend. De MRA Verstedelijkingsstrategie en de provinciale
Omgevingsverordening worden hier besproken, naast ontwikkelingen rond het metropolitaan
landschap bijvoorbeeld. Aan het PHO Bereikbaarheid neemt de Zaanse portefeuillehouder
Bereikbaarheid deel. Het overleg wordt voorgezeten door de portefeuillehouder van Oostzaan. In dit
overleg is recent de Strategische Agenda Bereikbaarheid vastgesteld. Bij de recreatieschappen het
Twiske en het RAUM is Zaanstad vertegenwoordigd in het bestuur.
Vervoerregio Amsterdam
Een belangrijke partij op het gebied van bereikbaarheid is de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Dit is
een gemeenschappelijke regeling op het gebied van verkeer en openbaar vervoer van de gemeenten
van Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam. De portefeuillehouder
Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren van Zaanstad maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur. Het
belangrijkste bestuursorgaan is de Regioraad, die bestaat uit 51 leden, waarvan zeven uit Zaanstad
(waaronder de wethouder). De Regioraad en het Dagelijks Bestuur (DB) worden geadviseerd door de
portefeuillehoudersoverleggen van de VRA, waar de vakwethouders zitting hebben.
De VRA is deelnemer van de MRA en in het Platform Mobiliteit zit één van de DB-leden van de VRA.
MRA
De MRA is voor de verstedelijkingsopgave een belangrijk netwerk. In het Platform Mobiliteit zit één
van de DB-leden van de VRA (de wethouder van Haarlemmermeer). Bij het in werking treden van de
nieuwe Samenwerkingsafspraken MRA zal er ook een portefeuillehouder vanuit de regio ZaanstreekWaterland deelnemen aan dit platform. Een ander relevant overleg is het Platform Ruimte, op dit
moment voorgezeten door de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Onderdeel van dit
platform is o.a. het PHO Landschap in de MRA. Vanuit het platform Ruimte wordt onder andere
gewerkt aan de MRA Verstedelijkingsstrategie. Ook het PHO Bouwen en Wonen is van belang voor
de Zaanse opgave. De voorzitter is momenteel de wethouder uit Diemen. De Zaanse
portefeuillehouder is vicevoorzitter van dit overleg.
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG)
Het Bestuursplatform NZKG bestaat uit de vertegenwoordigers van gemeenten langs het
Noordzeekanaal, het Rijk, de havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur. Bij dit overleg,
nemen de portefeuillehouder economische zaken en die van duurzaamheid deel. Dit overleg wordt
voorgezeten door de gedeputeerde van de provincie. Onder de vlag van het Bestuursplatform
Noordzeekanaal gebied loopt het NOVI traject dat Rijk en regio bij elkaar brengt voor de bespreking
van de grote landelijke opgaven en de vertaling van deze opgaven (denk bijvoorbeeld aan
waterberging) naar de regio. Zaanstad is, samen met de gemeente Velsen, bestuurlijk trekker.
Provincie
De provincie Noord-Holland heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in de ruimtelijke ontwikkeling.
Denk aan de provinciale Omgevingsvisie en –verordening, het stikstof- en knooppuntenbeleid.
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5.1.2 Landelijk
G40
Voor deze opgave is de fysieke pijler van de G40 relevant, evenals diverse themagroepen:
Omgevingsvisie, Woningmarkt en Stedelijke Vernieuwing. Op dit moment is Zaanstad bestuurlijk niet
zeer actief bij deze pijler en themagroepen.
VNG
De Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit behartigt de belangen van gemeenten op deze brede
agenda. Zaanstad was tot halverwege 2021 vertegenwoordigd in deze commissie via de
gemeentesecretaris.
Overige
Zaanstad heeft goede contacten met het ministerie van Binnenlandse Zaken, en in mindere mate ook
met de ministeries van I&W, EZ&K en LNV.
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5.2 Economie
5.2.1 Regionaal
Zaanstreek-Waterland
De portefeuillehouder Economische zaken neemt deel aan het regionale PHO Economische Zaken.
De regio Zaanstreek-Waterland is ook onze arbeidsmarktregio. Hierin geven we samen met de andere
gemeenten en het UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vorm. In deze regio
werken we ook samen met opleiders, bedrijven en overheid aan de technische arbeidsmarkt. Dit doen
we in de techniek-brede samenwerking Techlands. Het portefeuillehoudersoverleg Zaanstreek
Waterland vormt de basis voor de regionale inbreng in het MRA platform Economie, MRA toerisme en
cultuur
Regionaal werkbedrijf
Samenwerking tussen werkgevers, UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio Zaanstreek
Waterland. De voorzitter is wethouder Participatie van Zaanstad. Tevens is er een
portefeuillehoudersoverleg werk- en inkomen Zaanstreek-Waterland. Ook hier is de wethouder
Participatie van Zaanstad voorzitter Het leerwerkbedrijf Werkom speelt een belangrijke rol in de
verbinding van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt en heeft een Zaanse bestuurlijke
vertegenwoordiging
MRA
Voor de arbeidsmarkt en onderwijsfaciliteiten zijn ook Amsterdam en andere MRA-steden van belang.
In Amsterdam vinden we het hoger onderwijs/wetenschappelijk onderwijs dat we in Zaanstad niet
hebben. Daarnaast is er in deze regio de publiek-private samenwerking House of Skills. De krapte op
de arbeidsmarkt is voor gemeenten het belangrijkste knelpunt in de komende periode : 14% van alle
vacatures staat langer dan een half jaar open.
In de MRA is het Platform Economie het meest relevante bestuurlijk overleg voor deze opgave. Aan
dit overleg nemen vanuit onze deelregio de portefeuillehouders van Zaanstad, Edam-Volendam en
Purmerend deel. Het platform wordt voorgezeten door Amsterdam. Er is een gezamenlijke
termijnagenda van de platforms Mobiliteit, Economie en Ruimte. Het geeft aan op welke onderwerpen
en resultaten de platforms zich het komende jaar richten en welke budgetten hieraan gekoppeld zijn.
Daarnaast bevat het een analyse van de onderwerpen en doelstellingen per platform en de
samenhang tussen de platforms
In MRA-verband is Zaanstad de aanjager van de samenwerking betreffende de werklocaties, met
name voor de bedrijventerreinen. Samen met Amsterdam hebben wij een strategie bedrijventerreinen
die nu MRA-breed wordt vertaald. Daarnaast werken we in de MRA samen op het gebied van
Toerisme en Cultuur.
Amsterdam Economic Board
Hierin werken besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijven, instellingen en
overheden aan een slimme groene en gezonde toekomst van de MRA. Bestuurlijk getrapt gekozen
vanuit Platform Economie MRA. Op dit moment is hier geen Zaanse vertegenwoordiging.
Provincie
Voor de werklocaties is de provincie ook een belangrijke partner. De provincie verstrekt subsidies
gericht op het versterken van de economische structuur bij de werklocaties. Ook wordt er
samengewerkt op het gebied van de detailhandel. Daarnaast ligt de regie voor het eerder genoemde
Bestuursplatform NZKG bij de provincie. Onder de vlag van het Bestuursplatform Noordzeekanaal
gebied loopt het NOVI traject dat Rijk en regio bij elkaar brengt voor de bespreking van de grote
landelijke opgaven en de vertaling van deze opgaven (denk bijvoorbeeld aan waterberging) naar de
regio. Ook het samenwerkingsverband van de Zaanse industrie (Vereniging Zaanstad Maakstad) is
een belangrijke partner in het NZKG/ energietransitie.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)
De MRA, regio Noord-Holland Noord en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben de
ROM opgericht. Zaanstad is op dit moment (nog) niet aangesloten bij de ROM. Het ministerie en de
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deelnemende decentrale overheden worden aandeelhouder van de ROM. Het doel van de ROM is het
stimuleren van de verduurzaming, innovatie en het circulaire maken van de regionale economie.

5.2.2 Landelijk
Op dit moment is Zaanstad voor de economische opgave niet vertegenwoordigd in landelijke gremia
van de VNG. Binnen volgt en neemt Zaanstad deel aan de themagroep Sterke Keten die zich
bezighoudt met economische ontwikkelingen in relatie tot arbeidsmarktontwikkelingen. Uiteraard wordt
de landelijke agenda gevolgd om te zien of onderwerpen die in het land spelen nuttig kunnen zijn voor
Zaanstad.
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5.3 Duurzaamheid
5.3.1 Regionaal
Zaanstreek-Waterland
Als grootste gemeente is Zaanstad voorzitter en trekker binnen de regio op dit onderwerp. Zo is de
portefeuillehouder duurzaamheid van Zaanstad voorzitter van het PHO Duurzaamheid. Er wordt
kennis uitgewisseld, het MRA PHO besproken en vooral samengewerkt aan de Regionale
Energiestrategie (RES).
Regionale Energie Strategie
Afspraken over de opwek van duurzame energie worden gemaakt in de RES zoals afgesproken in het
landelijke Klimaatakkoord. Zaanstad neemt deel aan de RES Noord-Holland Zuid. Hiervoor is er een
bestuurlijke Stuurgroep RES en programmabureau dat vanuit de provincie wordt bemenst. De
wethouder Duurzaamheid heeft vanuit ZaWa zitting in de stuurgroep.
MRA
Binnen de MRA is er een PHO Duurzaamheid. De voorzitter van dit PHO is de gedeputeerde van een
provincie. De portefeuillehouder van Zaanstad neemt deel aan dit overleg. Binnen de MRA wordt er
samengewerkt aan de energietransitie. Het gaat hierbij over energiearmoede, Slimme Energie
Systemen, warmte & koude netwerken, energiebesparing in de gebouwde omgeving, mobiliteit,
landschap en arbeidsmarktaspecten van de energietransitie.
Samenwerking vindt ook plaats op het gebied van circulaire economie. De MRA werkt toe naar een
economie waarin kringlopen worden gesloten, en producten, onderdelen en materialen hoogwaardig
worden hergebruikt. Een economie die nieuwe kansen biedt en leidt tot nieuwe werkgelegenheid. Ook
is er een programma Klimaatadaptatie (dat valt onder het MRA platform Ruimte). Jaarlijks vindt er een
MRA Duurzaamheid Top plaats waarop in 2021 zogenaamde Green Deals zijn afgesproken.
Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied
Bij het Bestuursplatform Energietransitie wordt onder andere gesproken over de Cluster Energie
strategie (CES) voor de verduurzaming van de industrie in het Noordzeekanaalgebied.
Provincie
Vanuit de provincie zijn er diverse initiatieven zoals het Energiebesparingsakkoord. Er is regelmatig
overleg met de gedeputeerde die de wethouder Duurzaamheid ook treft in veel van bovengenoemde
gremia.

5.3.2 Landelijk
G40
De Bestuurlijke themagroep Duurzaamheid richt zich op de volgende speerpunten: een haalbare en
betaalbare energietransitie voor iedereen, woning gebonden en kostenneutrale financiering voor
energiemaatregelen voor bewoners, voldoende middelen om inwoners te begeleiden, heldere regie
over samenwerking, financiering en governance rond warmtenetten, integrale aanpak waarbij
energietransitie en circulariteit gelijk op gaan en de energietransitie als drager voor stedelijke
vernieuwing. Gezamenlijk wordt hiervoor gelobbyd.
VNG
De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM)
behandelen duurzaamheidsthema’s bij de VNG.
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5.4 Kansengelijkheid
5.4.1 Regionaal
MRA
De MRA kent op dit moment geen platform of PHO voor de sociaal-maatschappelijke opgaven daar
wordt wel over nagedacht, daarin speelt Zaanstad een actief rol. Via het directeurennetwerk
agenderen we deze (en de andere) opgave(n). In de MRA MRA Verstedelijkingsstrategie worden een
aantal sociaal-maatschappelijke opgaven aangekaart. We zetten in de MRA Verstedelijkingsstrategie
in op evenwichtige sociale woningbouw. In het PHO Duurzaamheid wordt bovendien energiearmoede
geagendeerd. En bij de VRA en het platform Mobiliteit wordt vervoersarmoede geagendeerd.
Regio Deal ZaanIJ
Rijk en regio werken binnen de Regio Deal ZaanIJ samen aan meer werk, beter onderwijs en een
groene en veilige leefomgeving in het ZaanIJ gebied. Het Rijk en de regio investeren hiervoor samen
€ 15 miljoen. De Regio Deal ZaanIJ richt zich vooral op 4 wijken in Zaanstad en Amsterdam. In
Zaanstad zijn dat Poelenburg en Peldersveld. Rijk en regio zetten met de Regio Deal in op het
verkleinen van de achterstanden van de vier wijken op het gebied van onderwijs, bereikbaarheid, werk
en een groene en veilige leefomgeving.

5.4.2 Landelijk
VNG
Portefeuillehouders uit Zaanstad zitten in de Commissie Sociale impact COVID-19 en in de
Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.
G40
Voor deze opgave zijn de Sociale Pijler en themagroep Stedelijke vernieuwing/Wonen van belang.
Programma Leefbaarheid en Veiligheid
Dit interbestuurlijke programma Leefbaarheid en Veiligheid is een samenwerking tussen de
ministeries J&V, OCW, SZW, VWS en BZK en diverse gemeenten waaronder Zaanstad. Het heeft als
doelstelling de leefbaarheid en veiligheid, in gebieden waar deze het meest onder druk staan, te
verbeteren. 16 gebieden in 15 gemeenten zijn tot vernieuwingsgebied benoemd, waaronder Zaandam
Oost (Kogerveldwijk, Rosmolenwijk, Pelders/Hoornseveld, Poelenburg en Zaandam Zuid). Hierin
worden plannen uitgewerkt om in zestien stedelijke vernieuwingsgebieden in Nederland via een
langlopende, integrale programma’s samen te werken aan een verbetering van de perspectieven en
kansen voor de inwoners van deze kwetsbare gebieden. Hiermee wordt voortgebouwd op de
ervaringen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en, in het geval van Zaanstad, van het Pact
Poelenburg en Peldersveld. ‘Zaandam Oost’ is relevant voor Zaanstad in afspraken met het Rijk, en
wordt ook benoemd als stedelijk vernieuwingsgebied in de MRA Verstedelijkingsstrategie.
Daarnaast werken we aan diverse subsidierelaties op basis van netwerken zoals: Woningbouwimpuls,
Volkshuisvestingsfonds, Bereikbare steden, proeftuin Aardgasvrije wijken en Breed Offensief Tegen
georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC-gelden).
Het Volkshuisvestingsfonds
Het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Gemeenten en regio's kunnen met
geld uit dit fonds investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest
kwetsbare gebieden. In totaal kunnen hiermee bijna 22.000 woningen in kwetsbare gebieden worden
verbeterd. Zaanstad krijgt €43 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Met deze bijdrage kan Zaanstad versneld investeren in een aantal kwetsbare
wijken in Zaandam Oost. De bijdrage is bedoeld voor het versneld verduurzamen van zeker 650
woningen, voor de aanpak van de openbare ruimte en voor de aanpak van woonfraude.
- ZAWa en Amsterdam Amstelland netwerk is essentieel voor realiseren jeugdhulp vraagstukken
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5.5 Gezondheid
5.5.1 Regionaal
Zaanstreek-Waterland
In Zaanstreek-Waterland kopen we samen de tweedelijns jeugdhulp en WMO in. Namens Zaanstad
neemt de portefeuillehouder deel aan het daaraan gerelateerde PHO. Daar wordt nu de koppeling met
gezondheid niet altijd expliciet gelegd, maar de ondersteuning die we inkopen draagt daar wel aan bij.
In toenemende mate werken we regionaal samen rond de zorg aan ouderen. Dat doen we met diverse
partners en de andere gemeenten in ZaWa. De verwachting is dat de nadruk de komende jaren meer
op de regionale samenwerking komt te liggen en iets minder op de lokale samenwerking met de
partners. Ook landelijk wordt dit gestimuleerd vanuit VWS, VGN en Zorgverzekeraars Nederland
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD)
De GGD werkt aan een gezonde en veilige omgeving van alle inwoners in de regio, vanuit de Wet
Publieke Gezondheid. Daarbij staat het voorkomen van gezondheidsrisico’s en ziekten via een
gemeenschappelijke aanpak centraal. Het bestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en
Dagelijks Bestuur (DB). Wethouders van de acht gemeenten vormen het AB. De voorzitter van AB en
DB is de portefeuillehouder van Purmerend, de portefeuillehouder van Zaanstad is vicevoorzitter. De
GGD voert twee soorten taken voor gemeenten uit: de regionale taken vanuit de gemeenschappelijke
regeling en aanvullende taken per gemeente op basis van maatwerkcontracten. De positie en
governance van de GGD kunnen komende jaren aan verandering onderhevig zijn, mede afhankelijk
van het nieuwe regeerakkoord en de impact van corona op onder meer infectieziektebestrijding.
MRA
De MRA kent op dit moment geen platform of PHO dat raakt aan de gezondheidsopgave. Via het
directeurennetwerk agenderen we deze (en de andere) opgave(n) wel. In de MRA
Verstedelijkingsstrategie worden de sociaal-maatschappelijke opgaven wel aangestipt door drie
handelingsperspectieven: betaalbaarheid wonen en segregatie, bereikbaarheid van werk voor
kwetsbare groepen, praktisch en middelbaar opgeleiden, en een gezonde leefomgeving. Dat laatste is
een teken van het ook binnen de MRA groeiende besef dat de opgave gezondheid niet alleen een
sociaal-maatschappelijke component heeft (gezonde leefstijl) maar ook een ruimtelijk-fysieke
(gezonde leefomgeving); en dat beide een belangrijke schakel zijn om invulling te geven aan het
brede begrip ‘positieve gezondheid’.
Provincie
De afgelopen periode is er vanuit de opgave gezondheid geen specifieke inzet richting de provincie
geweest. Het kan nuttig zijn om de komende periode te verkennen of het meerwaarde heeft om hier
steviger op in te zetten. Bijvoorbeeld vanwege de ruimtelijke bevoegdheden en kansen van de
provincie als het gaat over de fysieke leefomgeving (programma gezonde leefomgeving).
Wellicht komen er vanuit de provincie ook financiële/subsidiemogelijkheden beschikbaar, aanvullend
op de projectsubsidies die nu vooral via Zonmw (landelijk, in opdracht van Ministerie VWS) en ZonH
(regionale ondersteuningsstructuur voor Noord-Holland, gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet)
worden verstrekt en waar Zaanstad af en toe lokaal of regionaal op intekent.

5.5.2 Landelijk
VNG
Vanuit Zaanstad zit de portefeuillehouder Zorg in de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO).
Daarbinnen is deze bestuurder trekker van Publieke Gezondheid.
G40
We nemen op dit moment bestuurlijk niet als trekker deel aan themagroepen of pijlers gerelateerd aan
de opgave gezondheid. Wel benutten we nog steeds de gedeelde kennis. Zo is de G40 onder meer
actief rond de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten; dit volgen we, maar onze
directe contacten met enerzijds Zilveren Kruis (die veel impact heeft binnen de koepelorganisatie
Zorgverzekeraars Nederland) en anderzijds VNG leveren voor ons een directer resultaat op.
Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid (BOPG)
Namens de VNG commissie ZJO neemt de portefeuillehouder deel aan dit overleg.
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5.6 Veiligheid
5.6.1 Regionaal
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) is de
kleinste veiligheidsregio van het land. De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het beleid in de
regio met betrekking tot brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en
crisisbeheersing, en het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer. De VrZW heeft een
Algemeen Bestuur dat gevormd wordt door de burgemeesters van de acht gemeenten in de regio. De
burgemeester van Zaanstad zit als voorzitter van de VrZW ook in het landelijke Veiligheidsberaad met
de minister van Veiligheid en Justitie.
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
Er zijn tien RIEC’s in Nederland en Zaanstad is onderdeel van de RIEC Noord-Holland. Het RIEC is
een samenwerkingsverband tussen o.a. politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten. Het RIEC ondersteunt Zaanstad bij de aanpak
van georganiseerde criminaliteit. Ze zorgen ervoor dat kennis gedeeld kan worden en dat op
geprioriteerde thema’s wordt samengewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan mensenhandel,
motorclubs en drugscriminaliteit. In Zaanstad verloopt ook de aanvraag voor subsidies soms via het
RIEC. Dit was het geval bij het Ondermijningsfonds.
Zorg & Veiligheidshuis
Het Zorg & Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland zorgt binnen de acht regiogemeenten voor betere
afstemming tussen partners uit de regio die werken aan preventie, dwang en nazorg van crimineel
gedrag. Er wordt gewerkt op de o.a. de volgende thema’s; veelplegers, huiselijk geweld, jeugd,
radicalisering en ex-gedetineerden. Er zit op dit moment een wethouder uit Zaanstad in het dagelijks
bestuur van het Zorg & Veiligheidshuis.
Noord-Holland Samen Veilig
Het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) is een samenwerkingsverband van
34 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland. NH-SV richt zich
op vier thema's: zorg en veiligheid, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, radicalisering en
ondermijning. De burgemeester is de bestuurlijk trekker van het thema radicalisering.
Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) vindt twee- tot driemaal per jaar plaats. Alle
burgemeesters, de hoofdofficier en de eenheidsleiding van de eenheid Noord-Holland komen samen
om de regionale veiligheidsthema’s vast te stellen en te bespreken en de eenheidsbrede
ontwikkelingen van de politie te bespreken. Hier wordt bijvoorbeeld de onderbezetting bij de politie en
de capaciteitskeuzes die hieruit voortvloeien besproken.
V10-overleg
In aanvulling op het RBOP is er ook een V10-overleg. Dit is een vergelijkbaar overleg als het RBOP,
waarbij alleen de 10 burgemeesters die voorzitter van de driehoek zijn bij aansluiten. Deze
burgemeesters vertegenwoordigen de overige gemeenten in hun driehoek. Voor Zaanstad geldt dat
de burgemeester voorzitter is van de driehoek en deelneemt aan het V10-overleg. Hij
vertegenwoordigt daar ook Oostzaan en Wormerland.

5.6.2 Landelijk
VNG-commissie veiligheid
De burgemeester van Zaanstad is vicevoorzitter van de commissie Bestuur & Veiligheid. Deze
commissie houdt zich o.a. bezig met de thema’s veiligheid, ondermijning, interbestuurlijke
verhoudingen, democratische vernieuwing en openbaarheid van bestuur.
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