Mag ik me even voorstellen ...
Levensmotto: “Pluk de dag voordat je in een vaasje zit”

Marcel van Zon, wethouder
Tekst en foto’s Hans Petit
Het is al weer even geleden dat Alkmaar een nieuw stadsbestuur kreeg. Een college bestaande uit CDA,
Groen Links, D66 en PVDA trad aan op 7 juni 2018. Hoe goed kent u de bestuurders van Alkmaar en dus
ook van Koedijk? Reden voor de Coedijcker Ban om de komende tijd de leden college van B&W uit te
nodigen om zich voor te stellen in ons maandblad. Wethouder Marcel van Zon bijt het spits af.

Wethouder Van Zon: “Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de samenleving”

Marcel van Zon (52 jaar) is getrouwd met Petra die
in Koedijk bij Otterlo Financieel Advies werkt. Marcel en Petra hebben twee kinderen Justin (19 jaar) en
Maybritt (17 jaar). Marcel is geboren in Amsterdam,
verhuisde naar Den Helder waar zijn vader werkte bij
de Koninklijke Marine. Sinds 1991 woont hij in Alkmaar. Marcel is Master Bedrijfskunde, Veranderkunde, HRM en Bestuurskunde. In zijn ‘vrije tijd’ is de
wethouder onder andere docent, scriptiebegeleider en
hardloop-coach op de zaterdagmorgen.
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Levensmotto

Op de website van het CDA las ik het levensmotto van
wethouder Marcel van Zon: “Pluk de dag ... voordat
je in een vaasje zit.” Ik ben benieuwd naar de gedachte achter dat opvallende levensmotto. Wethouder Van
Zon: “Mijn vader overleed op 49-jarige leeftijd, ik was
toen 25 jaar. Op dat moment realiseerde ik me dat het
leven zomaar voorbij kan zijn. Ik ben nu 52, op 11 december 2015 heb ik mijn vader overleefd. Dat is een
raar gevoel.

Ik heb na het overlijden van mijn vader altijd heel bewust geleefd. Daar komt mijn levensmotto vandaan:
‘Pluk de dag voordat je in een vaasje zit’ (redactie: vaasje
staat voor urn). Vanuit die gedachte vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan de samenleving. Iets betekenen voor een ander. Dat is de overtuiging vanwaaruit ik mijn werk als wethouder doe. Ik benader vanuit
die grondhouding dingen positief, die positieve insteek
probeer ik vast te houden, ook als mensen negatief zijn.”

Politiek

Hoe doe je dat dan in de politiek want die positieve
insteek geldt niet altijd in het politieke bedrijf vraag ik
me af Marcel: “Dat klopt wel, negatieve zaken worden
vaak uitvergroot. Maar zo zit ik er niet in. In dit soort
functies heb je twee resultaten, of het is niet goed of
het deugt niet. Ik probeer daar boven te staan."

Regeren is vooruitzien

"Als wethouder ben je veelal bezig met plannen die
pas verwezenlijkt zijn als je al lang geen wethouder
meer bent."Marcel vervolgt: “Er wordt gebouwd in
Alkmaar, in Heerhugowaard, in Bergen en in Schagen. De bewoners van al die nieuwe huizen gaan in de
toekomst gebruik maken van de ring Alkmaar. Dus je
moet je nu al de vraag stellen als al die huizen gereed
zijn wat betekent dat voor onze stad. Is Alkmaar dan
nog wel bereikbaar. Dus met de bouw van nieuwe huizen moet je tegelijkertijd werken aan de infrastructuur
van de toekomst. In mijn periode als wethouder ga ik
weinig zien van de eindresultaten van de plannen voor
de randweg. Dat scoort niet, maar ik moet er nu wel
beleid op maken. Je moet dus niet de dingen doen die
goed zijn voor een herverkiezing over vier jaar maar je
moet de dingen doen die goed zijn voor de stad op de
langere termijn, waarbij je de korte termijn natuurlijk
niet uit het oog moet verliezen.”

Ouderenzorg

Een van de portefeuilles waar je verantwoordelijk voor
bent is de ouderenzorg. Hoe zie je de toekomst op dat
terrein voor je. Onlangs was de toenemende eenzaamheid onder ouderen een veelbesproken onderwerp in
de media. Onderzoek leerde dat anno 2018 tenminste
een miljoen mensen zich eenzaam voelen. De verwachting is dat het aantal eenzame mensen alleen maar zal
toenemen. Wat kun je daar als wethouder aan doen?

Het zijn lange werkweken maar met veel plezier

Marcel: “Ik ben in gesprek met Erik van de Burg,
ex-wethouder van Amsterdam, hij trekt het landelijk
programma ‘Eenzaamheid’. In het nieuwe beleidskader Wmo komt eenzaamheid ruimschoots aan bod.
We zoeken naar antwoorden op vragen als 'Hoe gaan
we om met eenzaamheid' maar ook 'Hoe vind je de
mensen die zich eenzaam voelen'."

Buurtgericht samenwerken

"Dat brengt me op ‘buurtgericht samenwerken’"vervolgt de wethouder, “In elke wijk heb je een huisarts,
een wijkagent, Geriant, de G.G.D., de G.G.Z. en een
gebiedsconsulent van de gemeente om maar een paar
professionals te noemen. Al die partijen hebben kennis van de wijk en haar bewoners. Die kennis moet bij
elkaar gebracht worden, dat is nu niet het geval. We
moeten veel beter samenwerken.” Heb je het dan over
de zogenaamde sociale wijkteams? “Nee daar heb ik
het niet over, in Zaanstad wordt met sociale wijkteams
gewerkt. Het is kostbaar en niet echt effectief. Je moet
‘achter de voordeur’ zien te komen. Je moet daarom met
alle partners in de wijk aan de gang. Los je het probleem
ooit helemaal op? Ik denk het niet.”

Eigen verantwoording

“Er is ook de eigen verantwoording voor de eenzame
mens. Er zijn voorzieningen waardoor iemand aan de
eenzaamheid kan ontsnappen. We hebben bijvoorbeeld de Wmo-taxi. Wat je nodig hebt is een Wmo-indicatie. Als dat geregeld is kun je met de Wmo-taxi
‘overal’ naar toe. Je betaalt daarvoor een relatief klein
bedrag dat mede afhankelijk is van je inkomen. Dat
is echt goed geregeld. Daarbij hebben we ook de
MAX-mobiel die kun je ook gewoon bellen voor een
ritje naar de stad of naar de huisarts en dat kost niets!
Daarnaast zijn er de bewonersondernemingen, de
buurt- en wijkcentra daar kun je terecht om bijvoorbeeld een kaartje te leggen of voor een potje biljart.>>
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>> Ik denk als iemand zelf echt wil er veel mogelijk is
om de eenzaamheid te verminderen. De houding 'Ik
ben eenzaam en de gemeente moet het maar oplossen'
helpt niet echt "

Signaleren, verbinden en regisseren

"Daarbij komt dat sommige mensen de deur bewust
dichthouden. Het blijft belangrijk dat we ook die
mensen bereiken. Dat we gewoon kunnen aanbellen."
Marcel benadrukt "Het begint met signaleren (wat).
Daarna is het zaak de verschillende disciplines te verbinden (wie). Om er uiteindelijk voor te zorgen dat
een van die partijen de regie op zich neemt (hoe). Met
andere woorden dat iemand er voor zorgt dat er ook
daadwerkelijk iets gebeurt." Marcel: "Samenwerken,
van elkaar weten wat je doet, daar zit de winst en dat
hoeft niet veel geld te kosten. Dat kun je met bestaande middelen doen. Omzien naar je oude buurman of
buurvrouw, ik denk dat veel mensen dat best willen
doen.

Bewonersondernemingen

Hoe passen de bewonersondernemingen
(Wijk- en buurtcentra) in je beleid?
"Daar komt het samen. Je kunt
daar de eenzaamheid aanpakken
door het organiseren van buurt
activiteiten. Ik zie de bewonersondernemingen als een heel
belangrijk instrument om de
cohesie in de wijk te versterken.
Je ziet dat er heel veel mensen
gebruik van maken. Ik denk dan
ook aan ouderen die niet meer zo
goed ter been zijn, niet zo ver meer
kunnen lopen die kunnen daar prima terecht."

Omvangrijk aandachts-

het voor elkaar over om al die gebieden iets te weten.
Portefeuilles wethouder Van Zon: daklozenopvang,
verslaafdenzorg, mantelzorg, vrouwenopvang, prostitutiezorg, beschermd wonen, beschermd thuis, huishoudelijke
hulp, vervoer, ouderenzorg, mantelzorg, vrijwilligersorganisaties, dagbesteding, buurthuizen, regiegroepen, Bereikbaarheid (Verkeer en Vervoer), beheer openbare ruimte,
beheer riolering, wethouder voor de kernen van Alkmaar,
agrarische economie, publieke dienstverlening, communicatie, mediabeleid, dierenwelzijn, woonzorgopgave.
Hard werken (zo'n 70 tot 80 uur per week) veel lezen
en een goede ondersteuning door het ambtenarenapparaat dat is belangrijk. Het is best zwaar maar ik doe
het met veel plezier. Ik heb een visie op al die onderwerpen. We zijn bezig met het ontwikkelen van een
visie de bereikbaarheid (infrastructuur), dierenwelzijn,
publieke dienstverlening en er wordt gewerkt aan een
nieuw beleidskader Wmo.

Contact met de burgers

Ik post veel op Facebook. Ik laat zien waar ik mee bezig ben Ik krijg daar best veel reacties op. Mensen
zijn dan niet altijd vriendelijk zal ik maar zeggen. Als mensen heel erg klagen dan nodig
ik ze uit voor de koffie om naar hen te
luisteren en om het hoe en waarom uit
te leggen.

Bushalte in Koedijk

Je hebt het over klagende burgers.
Toen ik me voorbereidde op dit interview fluisterde iemand in mijn oor
"Je moet de wethouder eens vragen
naar het opheffen van de buslijn aan de
Kanaaldijk, ter hoogte van Zonnehof"
Marcel": "Dat is best ingewikkeld,
de Provincie is de Concessiehouder.>>

gebied

Je hebt een behoorlijke breed pakket
waar je de politieke
v e r a n t w o o rd i n g
voor draagt (zie
inzet op deze pagina). Hoe krijg je
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Wethouder van Zon legt het belang van de ketenbenadering uit.

>> Wij als gemeente hebben daar weinig over te zeggen.
De Provincie schrapt lijnen die te weinig passagiers vervoeren en daardoor onrendabel zijn. Zo'n buslijn openhouden kost extreem veel geld." De wethouder legt uit
wat het kost om een buslijn in stand te houden. Dat moet
met gemeenschapsgeld, geld van de belastingbetaler dat
misschien beter aan iets anders kan worden uitgegeven.
Marcel: "De bewoners van de Zonnehof in Koedijk
die aangewezen waren op de opgeheven buslijn zouden gebruik kunnen maken van de eerder genoemde
voorzieningen Wmo-taxi of van de MAX-mobiel."
(Redactie: Wilt u meer weten over een Wmo-indicatie
bel dan met het Wmo-loket van de gemeente Alkmaar
(telefoon 14072)

Samen

"Ik ben CDA-er. De Christendemocratie zegt dat de
samenleving belangrijk is en legt andere accenten dan
het Liberalisme of de Sociaaldemocratie. Ik ben er van
overtuigd ben dat we (politiek en burger) dingen samen
moeten doen, samen aan een betere maatschappij werken,dat is heel belangrijk. Ik geloof daarin"

Gezond leven

Met zo'n grote en brede verantwoordelijkheid plus
een overvolle agenda moet er ook iets zijn waarmee je
je kunt ontspannen. De boog kan niet altijd gespannen zijn neem ik aan. Marcel: "Ik geef 'start to run'
trainingen aan beginnende hardlopers, dat doe ik op
zaterdagmorgen. Die zaterdagmorgen is heilig, daar
komt niemand aan, tenzij iemand met een héél goed
verhaal komt. Zondagochtend loop ik zelf zo'n kilometer of tien, ik ga altijd naar het bos. Ik ben geen
wedstrijdloper lekker lopen, genieten van de natuur.
Dat zorgt voor een goede en de nodige ontspanning.

Tot slot

Ruim een uur heeft wethouder Van Zon de tijd genomen om de lezers van de Coedijcker Ban mee te
nemen in zijn gedachtegoed. Een boeiend gesprek met
een gepassioneerd bestuurder.
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