
 
 
 

 Schiedam 
 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam 

Datum  : donderdag 11 april 2019 

Tijd  : 19.30 tot 21.30 uur  

Locatie : Terpzicht, Kethel Schiedam 

 

Aanwezig: John Borsboom, Patrick van Heijningen, Laura Waalboer, Juliette Glavimans, 

Mirjam van de Geijn, Jarle Lourens, Henk Bussching, Christiaan Hoogenboezem, John van 

Sliedregt, Marcella Heijboer, Hans Bautz, Marcel Bregman (later), Wim Schuurman Hess 

(later) 

Afwezig m.k.: Marcel Houtkamp, Patrick Oudhuis, Simon Noorda, Edzo Ebbens, Michel 

Gerritsen 

 

Opening 

JB opent de vergadering met de excuses voor de late verzending uitnodiging en stukken en 

legt de oorzaak uit. Zie ook de laatste nieuwsbrief. Documenten versturen via de mailbox van 

het secretariaat is niet meer mogelijk. Dat moet via een mailprogramma van landelijk en de 

gebruiksaanwijzing hebben de leden van het bestuur nog niet onder de knie.  

PvH laat weten dat een ieder wel in zijn eigen MijnD66-omgeving moet aanklikken dat je de 

nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Het bestuur hoopt dat deze opstartproblemen in de nieuwe mailomgeving van D66 landelijk  

snel verholpen zijn, zodat we voortaan weer op tijd onze leden kunnen bereiken.  

 

Notulen ALV 05 februari 2019 

Konden om bovenstaande reden niet meegestuurd worden. Op eerstvolgende ALV zullen 

zowel de notulen van 05-01 als van 07-02 worden behandeld. 

 

Jaarrekening 2018 

PvH licht toe, met o.a. de enigszins moeizame overdracht van de vorige penningmeester. De 

kascommissie (Bruno van Touw en Mirjam van de Geijn) heeft alles in orde bevonden en het 

is ook goedgekeurd door landelijk. 

De jaarrekening wordt behandeld. 

 

Begrotingsvoorstel 2019 

PvH licht de begroting toe, met o.a. hoe de afdracht van de politiek vertegenwoordigers hier 

in is opgenomen.  

HBu: ik vind wel dat de raadsleden er heel veel tijd in steken. 

Dat wordt beaamd.  

Het bestuur spreekt de ambitie uit dat er meer geld aan ledenactiviteiten wordt uitgegeven en 

heeft de post daarvoor dan ook fors verhoogd.   

HBa: hebben we geen landelijke bijdrage? 

http://d66schiedam.nl/


JB: nee, dat hebben we niet. Als je daar wel gebruik van gaat maken (5 euro per lid), moet je 

ook betalen voor website, ondersteuning enz. Vooralsnog is het bestuur van mening dat de 

huidige constructie het meest effectief voor onze vereniging is.  

MvdG (kascommissie): ik heb hier niet zo veel meer aan toe te voegen. Enkele bonnetjes die 

misten bleken kleine en verklaarbare kosten, niet de moeite waard om daar de vorige 

penningmeester voor in te schakelen. Ik adviseer de vergadering de penningmeester decharge 

te verlenen. 

 

De ALV spreekt unaniem de goedkeuring uit voor zowel de begroting als de jaarrekening. 

Op uitdrukkelijk verzoek van de kascommissie zal dit kalenderjaar de begroting wel een 

aantal maanden eerder behandeld worden. 

 

Wat speelt er in het college? 

MB:  

- er is een nieuwe wethouder benoemd van AOV, klik lijkt goed. 

- In mijn portefeuille speelt o.a. de zgn. campus die is gerealiseerd bij het havenbedrijf 

(Maritieme sector). Samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijven. Er is nu ook een  

kwartiermaker aangesteld.  

- Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

- Aanmelding van Schiedam bij het Unescotraject om Schiedam werelderfgoed te maken 

- Discussie rond het SOBO 

- Experimenten met andere buurtoverleggen.  

- Nieuw armoedebeleid (naar voorkomen en verminderen) 

Zware baan, maar geeft veel energie. Samenwerking met de raad is pittig. 

 

Wat speelt er in de raad? 

JvS: 

- Omgekeerd inzamelen restafval 

Bij de huishoudens met een kliko wordt de grijze kliko ingeruild voor de PMD-kliko (Plastic, 

Metaal, Drinkpakken). 

- Nieuwe vorm van bewonersondersteuning 

Heeft veel emotie en ergernis gewekt bij ‘SOBO’, maar volgens ons functioneerde SOBO niet 

zoals het zou moeten. 

- Schriftelijke vragen verkeer Hoogstraat 

Hoogstraat wordt drukker, dus meer verkeer. Je mag er fietsen, maar fietser is er wel te gast. 

Dat gaat nogal eens mis. Auto’s mogen er alleen maar komen om te laden en te lossen op 

afgebakende tijden en ook daar houdt niet iedereen zich aan.  

- Nashville-verklaring 

Was een moment om een keer extra de regenboogvlag te hijsen.  

- Sint Jacobs Gasthuis (locatie van het museum) 

Moet verbouwd worden. Geeft veel reuring in raad. Is duur, maar laatste verbouwing is 

gewoon niet op de juiste manier gedaan. Vorige renovatie is nog niet afgeschreven.  

- Motie inclusieve Piet 

Denk heeft schriftelijke vragen gesteld worden over Zwarte Piet in Schiedam. Er is een motie 

die, mede door de inzet van Anouschka Biekman, nu mild van toon was, dus D66 heeft 

meegedaan. Motie is aangenomen.  



- Lokaal aanvullend vervoer 

Vervolg op de discussie over afschaffing gratis openbaar voor minima.  

Vrij reizen 65+ minima, Argos mobiel, fietsplan voor volwassenen, regiotaxi wordt 

ondergebracht in Argos Mobiel.   

- Aandelen Eneco: verkopen of houden 

Speelt komende maand. We hebben 1,03% aandelen. Vorige raad wilde aandelen houden; 

D66 wil verkopen. Hoe huidige raad er over denkt is lastig te peilen.  

 

Permanente Campagne Commissie 

JG: de bedoeling is om D66 meer zichtbaarder te laten zijn en we willen dat het leuker en 

interessanter wordt om lid van D66 Schiedam te zijn. Bijvoorbeeld socialer en inhoudelijker  

- Er komen trainingen, o.a. canvastrainingen 

- Er komen Pasta & Politics 

De bedoeling daarvan is dat je tegen betaling van een klein bedrag met een aantal mensen bij 

iemand thuis gaat eten die voor allen heeft kookt en tijdens en na het diner een politieke 

discussie aangaat. 

- Er worden debatten georganiseerd 

- Er worden thema-avonden georganiseerd. 

Daarvoor worden thema-groepen opgericht.  

De starten met themagroep ‘armoedebestrijding’ en ‘wmo’. Wanneer dit een succes wordt 

komen er meer themagroepen.  

Er zijn nog (te) weinig aanmelden, dus we hopen dat er nog meer komen.  

- We willen gasten uitnodigen op de ALV. In de hoop dat er daardoor meer mensen op 

de ALV komen. Of om hier aparte avonden te maken, zeker gezien de twee nieuwe 

thema’s op de ALV ‘Wat speelt er in de Raad?’ en ‘Wat speelt er in het college?’.  

Data worden gepresenteerd. Verzoek aan leden die mee willen doen zich te melden bij JG.  

Mehmet werkt aan de statistieken om gerichter onze kiezers te benaderen. 

HBa: is dit campagne of structureel? 

Loopt in elkaar over. Landelijk campagnetopstuk komt bij een volgende gelegenheid langs.  

JL: aanvulling, in november is er een startup geweest voor jongeren over politiek. Daar kwam 

naar voren om ons meer in scholen te manifesteren.  

Aantal fractieleden gaat een aantal scholen aandoen.  

JG aan MB: hoe staat het met de kaartenactie? Nog geen terugkoppeling? 

MB: we zijn er nog mee bezig. Het was heel breed.  

Wellicht worden er filmpjes van gemaakt. 

 

Valentijnsprijs 

Is a.s. donderdag in SooS Blauwhuis. Er zijn veel genomineerden; een aantal organisaties is 

meerdere keren genomineerd. De deadline is geweest, de jury is tot haar conclusie gekomen, 

de organisatie is rond, dus het wordt een leuk feest donderdag. Bij dezen is iedereen 

uitgenodigd.  

 

Rondvraag 

HBu: terugkomen op de afvalscheiding, kunnen er niet ook groene bakken komen? Zoals de 

toen met de taxusinzameling. 



JvS: is niet doorgegaan, omdat de farmaceutische industrie wilde weten waar de taxus 

vandaan kwam.  

JvS; mededeling, a.s. zaterdag Open Huis van de gemeenteraad.  

 

Vaststelling volgende overleg en sluiting 

Donderdag 11 april volgende ALV  


