
tot 2042 

Groei levert financiële ruimte op 

± € 80 mln. 19.000 
nieuwe woningen 

Stimuleren groei Zaanstad Extra begrotingsruimte 

tot 2027 tot 2042 inkomsten uit 
OZB en 

Gemeentefonds 

uitgaven aan 
voorzieningen 
grotere stad 

toename 
uitgaven 

per jaar 

• Stedelijke verdichting 
• Gemiddeld duurdere woning 
• Jongere bewoners 
• Minder aandachtsgroepen 

€ 500 

Omgerekende financiële ruimte 

gedurende 30 jaar 

per jaar 
per extra gebouwde woning 

Verwacht effect op financiële positie 

• Voor de bijdrage per woning verwacht 
Zaanstad te moeten lenen. Hierdoor nemen 
de rentelasten toe. 

• De rentelasten van de aangetrokken 
leningen moeten elk jaar gedekt worden uit 
de jaarlijkse financiële ruimte. 

• Wat overblijft kan worden ingezet voor 
nieuwe uitgaven of voor aflossen schuld. 
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inkomsten 
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€ 10.000 

Afweging kosten en financiële ruimte 

maximale bijdrage 

per nieuw te bouwen woning 

€ 9-10 mln. 

Raming financiële ruimte door groei 

vanaf 2042 

per jaar 

uitgangspunten raming 

Transformatiefonds gemeente Zaanstad 

Een extra woning levert naar verwachting 
jaarlijks € 500 extra financiële ruimte op. 

Zaanstad is bereid tot € 10.000 bij te dragen om 
een nieuwe woning te realiseren.  

aanbeveling 
Maak een expliciete keuze voor het al dan niet 
aflossen van schuld. 

aanbeveling 
Voeg ontstane financiële ruimte weer toe aan 
Transformatiefonds. 

Een duidelijke verwachting van het effect op 
de financiële positie en inzichtelijk maken van 
werkelijke effecten. 

Heldere verwachting en navolgbaar effect op financiën 

Duidelijke spelregels 

Het beleidskader is helder geformuleerd en 
sluit ondoelmatige inzet van de maximale 
bijdrage per woning uit. 

aanbeveling 
Spits beleidskader toe op uitsluitend nieuwe 
woningen. 

Onzekerheden en voorzichtigheid 

Onzekerheden horen bij het ramen van de 
(verre) toekomst. Door voorzichtig te zijn 
kunnen onzekerheden worden beperkt, 
maar nooit helemaal weggenomen.  

aanbeveling 
Maak voorzichtigheid in de berekeningen 
inzichtelijk. 

Consistentie tussen visie en raming 

De uitgangspunten voor de raming van de 
financiële effecten van groei moeten 
sporen met de toekomstvisie van Zaanstad. 

aanbeveling 
Ga na of uitgangspunten van raming sporen 
met toekomstvisie. 

Door een wijziging in de financiële spelregels ontstaat begrotingsruimte voor Zaanstad. Deze 
begrotingsruimte is puur administratief, Zaanstad ontvangt niet meer of geeft niet minder geld uit. Door de 
begrotingsruimte in te zetten voor het stimuleren van groei kan Zaanstad daadwerkelijke financiële ruimte 
creëren. De groei van het aantal woningen moet Zaanstad dan meer geld opleveren dan er aan geld wordt 
uitgegeven om de groei te stimuleren. Met dit verschil kunnen de kosten van de inzet van het 
Transformatiefonds worden gedekt. 


